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บทคัดย่อ 
 

 การทดลองนี( มีวตัถุประสงคเ์พื อศึกษาผลการใชท้างใบปาล์มนํ( ามนัร่วมกบักากตะกอนนํ( ามนั
ปาล์มในอาหารผสมสําเร็จต่อปริมาณการกินได ้การยอ่ยได ้สมรรถภาพการผลิต และตน้ทุนการผลิต
ของแพะขนุ โดยใชแ้พะลูกผสมพื(นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต ์และแพะลูกผสมพื(นเมือง-บอร์ 

50 เปอร์เซ็นต์ เพศผู ้อายุประมาณ 6-10 เดือน พนัธ์ุละ 14 ตวั วางแผนการทดลองแบบ 2 x 2 

แฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั ไดแ้ก่พนัธ์ุแพะ (แพะ

ลูกผสมพื(นเมือง-แองโกลนูเบียน และลูกผสมพื(นเมือง-บอร์) และชนิดของอาหารผสมสําเร็จ (อาหาร
ผสมสาํเร็จที ใชท้างใบปาล์มนํ( ามนัแห้งร่วมกบักากตะกอนนํ( ามนัปาล์ม และอาหารผสมสําเร็จที ใชห้ญา้
พลิแคททูลั มแห้ง) ผลการทดลองพบว่า แพะที ได้รับอาหารผสมสําเร็จที ใช้ทางใบปาล์มนํ( ามนัแห้ง
ร่วมกับกากตะกอนนํ( ามันปาล์ม มีปริมาณการกินได้บนฐานเปอร์เซ็นต์ของนํ( าหนักตวั และกรัม/
กิโลกรัมนํ(าหนกัเมแทบอลิก สูงกวา่กลุ่มที ไดรั้บอาหารผสมสําเร็จที ใชห้ญา้แห้ง (P<0.05) แต่พนัธ์ุแพะ 

และชนิดของอาหารผสมสําเร็จไม่มีอิทธิพลต่ออตัราการเจริญเติบโต และอตัราการเปลี ยนอาหารเป็น
นํ( าหนักตวั (P>0.05) แพะที ได้รับอาหารผสมสําเร็จที ใช้ทางใบปาล์มนํ( ามนัแห้งร่วมกบักากตะกอน

นํ(ามนัปาลม์ มีสัมประสิทธิ@ ของการยอ่ยไดข้องโปรตีนรวม อินทรียวตัถุ ลิกโนเซลลูโลส (P<0.01) และ

ผนงัเซลล ์(P<0.05) สูงกวา่กลุ่มที ไดรั้บอาหารผสมสาํเร็จที ใชห้ญา้แหง้ สําหรับลกัษณะซากพบวา่ แพะ

ลูกผสมพื(นเมือง-แองโกลนูเบียน มีเปอร์เซ็นตซ์ากอุ่น (P<0.01) ความกวา้งซาก ความยาวสันนอก และ

พื(นที หน้าตดัเนื(อสันนอก (P<0.05) สูงกวา่แพะลูกผสมพื(นเมือง-บอร์ และแพะที ได้รับทางใบปาล์ม

นํ( ามนัแห้งร่วมกบักากตะกอนนํ( ามนัปาล์ม มีเปอร์เซ็นตซ์ากอุ่นสูงกวา่แพะที ไดรั้บอาหารผสมสําเร็จที 
ใชห้ญา้แห้ง (P<0.05) พนัธ์ุแพะและชนิดของอาหารอาหารผสมสําเร็จไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของเนื(อ 

ไดแ้ก่ ไขมนัแทรกในกลา้มเนื(อ ความเป็นกรด-ด่าง สี และองคป์ระกอบทางเคมีของเนื(อ (P>0.05) แพะ

ที ไดรั้บอาหารผสมสาํเร็จที ใชห้ญา้แหง้ มีเนื(อแดง และเนื(อแดง : กระดูก สูงกวา่ และมีไขมนัซากตํ ากวา่

แพะที ได้รับอาหารผสมสําเร็จที ใช้ทางใบปาล์มนํ( ามนัแห้งร่วมกบักากตะกอนนํ( ามนัปาล์ม (P<0.05) 

เมื อพิจารณาผลตอบแทนเมื อคิดตน้ทุนค่าพนัธ์ุและตน้ทุนค่าอาหาร และผลตอบแทนเมื อคิดเฉพาะ
ตน้ทุนคา่อาหาร แพะทั(งสองพนัธ์ุใหผ้ลตอบแทนใกลเ้คียงกนั แต่แพะที ไดรั้บอาหารผสมสําเร็จที ใชท้าง
ใบปาลม์นํ(ามนัแหง้ร่วมกบักากตะกอนนํ(ามนัปาลม์ใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่แพะที ไดรั้บอาหารผสมสําเร็จ
ที ใชห้ญา้แหง้  

 
คําสําคัญ : แพะขนุ ทางใบปาลม์นํ(ามนั กากตะกอนนํ(ามนัปาลม์  
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Abstract 

 

 The objective of the experiment was to determine effect of oil palm frond and palm 

oil sludge in total mixed ration on feed intake, digestibility, productive performance of 

finishing goat. Fourteen each of 50% Thai Native-Anglo Nubian (TNA) and 50% Thai Native-

Boer (TNB) crossbred male goats at about 6-10 months of age, were allotted into a 2X2 

factorial in a randomized complete block design. Factors were the breed of goat (TNA and 

TNB) and the type of total mixed ration (plicatulum based-total mixed ration: TMR-Plicat and 

oil palm frond and palm oil sludge-based total mixed ration: TMR-OPF-POS). Goat was fed 

TMR diet ad libitum for 119 days. In terms of the TMR differences, goat fed TMR-OPF-POS 

had significantly higher feed intake expressed either percentage of body weight or 

metabolic weight than those of goat fed TMR-Plicat (P<0.05). However, both breeds and 

types of TMR did not affect  average daily gain and feed conversion ratio (P>0.05). Goat fed 

TMR-OPF-POS had significantly higher digestion coefficient of CP, OM, ADF (P<0.01) and 

NDF (P<0.05) than those of goat fed TMR-Plicat. Regarding carcass characteristics, the 

TNA goat had significantly higher warm carcass percentage, carcass width, loin length and 

loin eye area than those of TNB goat (P<0.05). Goat fed TMR-OPF-POS had higher warm  

percentage than goat fed TMR-Plicat. However, goat fed TMR-Plicat had higher lean and 

lean:bone ratio but lower carcass fat percentage that those of goat fed TMR-OPF-POS. Both 

breeds and types of TMR did not affect meat quality i.e., marbling score, pH, Longissimus 

color and chemical compositions (P>0.05). Consider production cost and revenue, finishing 

TNA and TNB goat had similar revenue calculated including the cost of breed and feed or 

including only the cost of feed. However, finishing goat with TMR-OPF-POS had better 

revenue than finishing goat with TMR-Plicat.  

 

Key words: finishing goat, oil palm frond, palm oil sludge 
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บทนํา 
 

ความสําคัญและที�มาของการวจัิย 
 ปัญหาที	สําคญัประการหนึ	 งของการเลี� ยงสัตวเ์คี� ยวเอื�องของภาคใต ้คือ การขาดแคลนพืช
อาหารสัตว ์เนื	องจากพื�นที	สําหรับปลูกพืชอาหารสัตวแ์ละทุ่งหญา้สาธารณะมีจาํนวนไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการและแต่ละปีมีจาํนวนลดลงเรื	อยๆ โดยพื�นที	เหล่านี� ไดถู้กปรับเปลี	ยนไปใชป้ระโยชน์ใน
ดา้นอื	นที	ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกวา่ เช่น การทาํสวนยางพารา และสวนปาล์มนํ� ามนั เป็นตน้ 
จากขอ้มูลของกรมปศุสัตว ์(2553) รายงานวา่ในปี พ.ศ. 2552 ภาคใตมี้พื�นที	ปลูกพืชอาหารสัตว ์89,826 
ไร่ และพื�นที	ทุง่หญา้สาธารณะ 46,446 ไร่ เมื	อเปรียบเทียบกบัจาํนวนสัตวเ์คี�ยวเอื�องที	มีในภาคใต ้ไดแ้ก่  
โคเนื�อ 766,019 ตวั โคนม 3,442 ตวั กระบือ 28,878 ตวั แพะ 141,787 ตวั และแกะ 16,758 ตวั ซึ	 งไม่
สามารถผลิตพืชอาหารสัตว์ได้เพียงพอกบัความต้องการของสัตว์เหล่านี�  และจากการคาํนวณของ 
Wattanachant (2010) ในปี พ.ศ. 2552 เฉพาะพื�นที	ภาคใตต้อนล่างของประเทศไทย มีความตอ้งการพืช
อาหารสัตว์ 3,465,878 กิโลกรัมวตัถุแห้ง แต่ผลิตพืชอาหารสัตว์ได้เพียง 2,404,810 กิโลกรัม 
วตัถุแห้ง หรือคิดเป็น 69.39 เปอร์เซ็นต์ ของพืชอาหารสัตวที์	ตอ้งการทั�งหมด นอกจากปัญหาการขาด
แคลนพืชอาหารสัตวแ์ลว้ ปัญหาการขาดแคลนแหล่งวตัถุดิบที	ใชเ้ป็นส่วนประกอบในอาหารขน้ก็เป็น
อีกปัญหาหนึ	 งที	มีความสําคัญเช่นกัน เนื	องจากวตัถุดิบอาหารสัตว์บางชนิดที	เป็นส่วนประกอบ 
ของอาหารขน้ เช่น ขา้วโพดเลี� ยงสัตว ์มนัเส้น หรือกากนํ� าตาล ไม่มีการผลิตในภาคใต ้หรือบางชนิด 
ก็ผลิตไดแ้ต่ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ ตอ้งสั	งซื�อจากภูมิภาคอื	นของประเทศไทย ส่งผลทาํให้ตน้ทุน
คา่อาหารสูงขึ�น ดงันั�นนกัวิจยัจึงตอ้งหาแนวทางแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว ์และวตัถุดิบ
อาหารสัตวที์	เป็นส่วนประกอบของอาหารขน้ เพื	อให้เพียงพอกบัความตอ้งการและลดตน้ทุนค่าอาหาร 
ซึ	 งการใชผ้ลพลอยไดท้างการเกษตรที	มีอยูใ่นทอ้งถิ	นเป็นอีกแนวทางหนึ	งในการแกไ้ขปัญหา  
 ปาล์มนํ� ามนั (Elaeis guineensis Jacq.) เป็นพืชที	เจริญเติบโตไดดี้ในเขตร้อนชื�น และจดัเป็น
พืชเศรษฐกิจที	สําคญัของประเทศไทย (ธีระ และคณะ, 2548) ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีพื�นที	ปลูก
ปาล์มนํ� ามนัทั�งหมด  4,076,883 ไร่ โดยภาคใตมี้พื�นที	ปลูกมากที	สุด 3,535,642 ไร่ หรือคิดเป็น 86.72 
เปอร์เซ็นตข์องพื�นที	ปลูกปาล์มนํ� ามนัทั�งหมดของประเทศไทย (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 
ซึ	 งในการจดัการสวนปาลม์นํ�ามนั เกษตรกรจะเกบ็เกี	ยวทะลายปาล์มทุก ๆ 15 วนั และตอ้งตดัทางใบทุก
ครั� งที	มีการเกบ็เกี	ยวทะลายปาล์ม ดงันั�นในแต่ละเดือนจะมีการตดัทางใบออกอยา่งนอ้ย 2 ทางใบต่อตน้ 
หรือคิดเป็น 44 ทางใบต่อไร่ เมื	อใช้อตัราการปลูก 22 ตน้ต่อไร่ (ธีระ และคณะ, 2548) เมื	อพิจารณา
องค์ประกอบทางเคมีของทางใบปาล์มนํ� ามัน พบว่าประกอบด้วย ว ัตถุแห้ง (dry matter)  
31.1-39.59 เปอร์เซ็นต ์อินทรียวตัถุ (organic matter) 94.7 เปอร์เซ็นต ์ โปรตีนรวม (crude protein)  
4.2-6.25 เปอร์เซ็นต์ เยื	อใยรวม (crude fiber) 44.8 เปอร์เซ็นต์ ผนังเซลล์ (cell wall)  
67.6-69.5 เปอร์เซ็นต ์ลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose)  45.5 เปอร์เซ็นต ์ลิกนิน (lignin) 26.6 เปอร์เซ็นต ์
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และพลงังานที	ใช้ประโยชน์ได ้(metabolizable energy) 4.9 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม (Ishida and Abu 
Hassan, 1997; Khamseekhiew et al., 2002;  Wan Zahari and Alimon, 2004) เปรียบเทียบกบัฟางขา้วที	
ใชเ้ลี� ยงสัตวก์นัอยา่งแพร่หลายซึ	 งมีโปรตีนรวม 3.2 เปอร์เซ็นต์ และผนงัเซลล์ 74.1 เปอร์เซ็นต ์(เมธา 
และฉลอง, 2533) ถือวา่ทางใบปาล์มนํ� ามนัมีคุณค่าทางโภชนะมากกวา่ ดงันั�นทางใบปาล์มนํ� ามนัจึงมี
ศกัยภาพสามารถนาํมาใชเ้ป็นแหล่งอาหารหยาบสําหรับสัตวเ์คี� ยวเอื�อง เพื	อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลน
พืชอาหารสัตวไ์ด ้และผลจากนโยบายส่งเสริมการปลูกปาลม์นํ�ามนัของรัฐบาลเพื	อผลิตพลงังานทดแทน 
โดยเฉพาะในพื�นที	ภาคใตข้องประเทศไทย มีการขยายพื�นที	ปลูกปาล์มนํ� ามนัเพิ	มมากขึ�นทุกปี ควบคู่กบั
การเพิ	มขึ�นของโรงงานอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์ม ในปัจจุบนัมีโรงงานอุตสาหกรรมที	เกี	ยวขอ้งกบัการ
สกดันํ� ามนัปาล์ม 76 โรงงาน ซึ	 งส่วนใหญ่ตั�งอยู่ในพื�นที	ภาคใตมี้จาํนวนมากถึง 69 โรงงาน (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, 2553) ทาํให้มีปริมาณผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมนํ� ามนัปาล์มหลายชนิดที	
สามารถนาํมาใช้เลี� ยงสัตวไ์ดเ้พิ	มมากขึ�น เช่น กากเนื�อในเมล็ดปาล์ม (palm kernel cake, PKC) ซึ	 ง
เกษตรกรส่วนใหญ่รู้จกัและใช้เลี� ยงสัตวก์นัอย่างแพร่หลาย และกากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม (palm oil 
sludge, POS) ซึ	 งมีคุณคา่ทางโภชนะคอ่นขา้งสูงและมีราคาถูก แต่การนาํไปใชเ้ป็นอาหารสัตวเ์คี�ยวเอื�อง
ยงัไม่แพร่หลาย และมีขอ้มูลการศึกษาค่อนขา้งจาํกดัเมื	อเปรียบเทียบกบัการใช้กากเนื�อในเมล็ดปาล์ม 
โดยจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของกากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม เบญจมาภรณ์ และคณะ (2552) 
รายงานวา่ กากตะกอนนํ� ามนัปาล์มมีโปรตีนรวมสูงถึง 14.4 เปอร์เซ็นต์ พลงังานรวม (gross energy, 
GE) 4,856 แคลอรี	 ต่อกรัม และไขมนัรวม (ether extract, EE) 10.9 เปอร์เซ็นต ์ เปรียบเทียบกบักากเนื�อ
ในเมล็ดปาล์มซึ	 งมีโปรตีนรวม 15.5 เปอร์เซ็นต ์พลงังานรวม 4,739 แคลอรี	 ต่อกรัม และไขมนัรวม 7.7 
เปอร์เซ็นต ์  
 แพะเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจของภาคใตต้อนล่าง ที	รัฐบาลได้พยายามส่งเสริมให้เกษตรกรเลี� ยง
เนื	องจากมีประชากรที	นบัถือศาสนาอิสลามอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ดงันั�นจึงมีความตอ้งการแพะเพื	อใช้
บริโภค ใช้ในการประกอบศาสนกิจ หรือใช้ในงานประเพณีต่าง ๆ  อย่างไรก็ตาม แพะที	ผลิตได้ใน
ทอ้งถิ	นมีจาํนวนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ตอ้งนาํเขา้จากภูมิภาคอื	นของประเทศไทย ประกอบกบั
ประเทศเพื	อนบา้นมีความตอ้งการแพะจากประเทศไทย การเลี�ยงแพะเพื	อการคา้จึงเพิ	มจาํนวนมากขึ�น 
ส่งผลทาํให้มีความตอ้งการอาหารหยาบและอาหารขน้ที	ใชใ้นการเลี�ยงแพะเพิ	มขึ�น จึงจาํเป็นตอ้งมีการ
ศึกษาวิจยัเพื	อหาแหล่งพืชอาหารสัตว ์หรือหาวิธีการนาํผลพลอยไดท้างการเกษตรมาพฒันาเพื	อใชเ้ป็น
อาหารสําหรับเลี� ยงแพะ ซึ	 งทางใบปาล์มนํ� ามนัและกากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม เป็นแหล่งวตัถุดิบที	มี
ศกัยภาพทั�งในด้านปริมาณและคุณภาพในการนาํมาใช้เป็นอาหารแพะเพื	อแกปั้ญหาการขาดแคลน
อาหารสัตว ์และเป็นอีกแนวทางหนึ	 งที	จะช่วยลดของเหลือทิ�งซึ	 งเป็นของเสียจากโรงงานนํ� ามนัปาล์ม 
และลดตน้ทุนค่าอาหารให้กบัผูเ้ลี� ยงแพะ อีกทั�งจะเป็นการใชท้รัพยากรที	มีอยูใ่นทอ้งถิ	นให้คุม้ค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด   
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื	อศึกษาการใช้ทางใบปาล์มนํ� ามนัแห้งร่วมกบักากตะกอนนํ� ามนัปาล์มในอาหารผสม
สาํเร็จสาํหรับแพะเปรียบเทียบกบัการใชห้ญา้พลิแคททูลั	มแหง้ในอาหารผสมสาํเร็จ  
 2. เพื	อศึกษาสมรรถภาพการผลิตของแพะลูกผสมพื�นเมือง-แองโกลนูเบียน เปรียบเทียบกบั
แพะลูกผสมพื�นเมือง-บอร์ 
 3. เพื	อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี� ยงแพะขุนโดยใช้ผลพลอยได้จาก
อุตสาหกรรมปาลม์นํ�ามนั (ทางใบปาลม์นํ�ามนัแหง้ และกากตะกอนนํ�ามนัปาลม์) 
 

ขอบเขตของโครงการวจัิย 
 ศึกษาปริมาณการกินไดอ้ยา่งอิสระ (voluntary feed intake) การยอ่ยได ้ (digestibility) การ
เจริญเติบโต (growth) อตัราการเปลี	ยนอาหารเป็นนํ�าหนกัตวั (feed conversion ratio) ซากและองคป์ระกอบ
ของซาก (carcass characteristics) และตน้ทุนการผลิต (production cost) ของแพะลูกผสมพื�นเมือง-          
แองโกลนูเบียน และแพะลูกผสมพื�นเมือง-บอร์ ที	เลี�ยงดว้ยอาหารผสมสาํเร็จที	ใชท้างใบปาลม์นํ� ามนัแห้ง
ร่วมกบักากตะกอนนํ�ามนัปาลม์ 
 

ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 1. แพะเป็นสัตวที์	ความสําคญัมากชนิดหนึ	 งของภาคใต ้โดยเฉพาะภาคใตต้อนล่างที	มี 
ชาวไทยที	นบัถือศาสนาอิสลามเป็นจํานวนมาก ในแต่ละวนัแพะมีส่วนเกี	ยวขอ้งเกี 	ยวกบัว ิถี 
การดาํเนินชีวิต ศาสนา และวฒันธรรมอยูเ่สมอ เช่น ชาวไทยมุสลิมนิยมบริโภคเนื�อแพะ  หรือใน 
งานพิธีกรรมต่าง ๆ ก็มกัจะใช้แพะ ดงันั�นในแต่ละวนัจึงมีความตอ้งการใช้แพะในการทาํกิจกรรม
ดงักล่าว แต่หากพิจารณาถึงความตอ้งการกบัปริมาณแพะที	เลี� ยงอยูใ่นภาคใต ้พบวา่ แพะมีจาํนวน 
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการบริโภค ตอ้งสั	งซื�อจากภาคอื	น เช่น ภาคกลาง เป็นตน้ ดงันั�นจึงควร
ส่งเสริมให้มีการเลี� ยงมากขึ�น 
 2. รัฐบาลไดมี้นโยบายที	จะส่งเสริมให้ภาคใตต้อนล่างเป็นแหล่งผลิตและส่งออกอาหาร 
ฮาลาลไปยงัประเทศเพื	อนบา้น เพราะมีขอ้ไดเ้ปรียบหลาย ๆ ดา้น หากมีการส่งเสริมการเลี� ยงแพะ
อยา่งจริงจงั นอกจากจะตอบสนองต่อผูบ้ริโภคในทอ้งถิ	นแลว้ แพะที	ผลิตไดเ้กินความตอ้งการ
สามารถที	จะส่งออกไปจาํหน่ายยงัประเทศเพื	อนบา้นได ้โดยอาจจะส่งไปจาํหน่ายในรูปแพะมีชีวิต 
หรือในรูปผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น เนื�อแพะบรรจุกระป๋อง เป็นตน้ 
 3. การเลี� ยงสัตวทุ์กชนิด จะใช้ตน้ทุนค่าอาหารมากที	สุด ดงันั�นในการเลี� ยงแพะจะตอ้งมี
การจดัการทางดา้นอาหารเพื	อลดตน้ทุนให้น้อยที	สุด โดยไม่มีผลกระทบต่อการให้ผลผลิตของสัตว ์  
ซึ	 งภาคใตมี้ขอ้ไดเ้ปรียบภาคอื	น ๆ คือ มีทางใบปาล์มนํ� ามนัเป็นจาํนวนมาก ซึ	 งสามารถนาํมาใช้เป็น
แหล่งอาหารหยาบไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั�นแลว้ยงัมีผลพลอยไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรมนํ� ามนั
ปาล์มหลายชนิดที	มีศกัยภาพนาํมาใช้เป็นอาหารสัตวไ์ดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะกากตะกอนนํ� ามนั
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ปาล์ม ซึ	 งหากศึกษาแลว้พบวา่ สามารถใช้เป็นวตัถุดิบในอาหารลี� ยงแพะได ้จะเป็นการลดตน้ทุน
ค่าอาหาร เนื	องจากกากตะกอนนํ� ามนัปาล์มมีราคาถูกกวา่เมื	อเปรียบเทียบกบัวตัถุดิบอาหารชนิด   
อื	น ๆ ที	ใช้ทดแทนกนัได ้เช่น มนัเส้น หรือขา้วโพด เป็นตน้ 
 4.  การเลี�ยงแพะของเกษตรกรส่วนใหญ่เลี� ยงแพะพื�นเมืองซึ	 งโตช้า ขนาดเล็ก และไม่ค่อย
มีความสมํ	าเสมอกนัในฝงู ดงันั�นจึงควรมีการศึกษาวิจยัวา่แพะลูกผสมพนัธ์ุใดมีศกัยภาพการผลิตดี
ที	สุด 
 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
 1. สามารถตอบคาํถามของเกษตรกรหรือผูส้นใจทั	วไปได้ว่า ทางใบปาล์มนํ� ามนัและ      
กากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม สามารถนาํมาใชเ้ป็นส่วนประกอบในอาหารผสมสําเร็จสําหรับเลี�ยงแพะ และ
ทาํใหเ้กษตรกรไดรั้บผลตอบแทนจากการเลี�ยงเพิ	มขึ�น เพียงพอที	จะเป็นแรงจูงใจใหเ้กษตรกรหนัมาเลี�ยง
แพะเพิ	มขึ�นหรือไม ่
 2. เกษตรกรสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกพนัธ์ุแพะเพื	อนาํมาใชใ้นการขนุได ้
 3. คุณภาพซากของแพะที	 เ ลี� ยงด้วยอาหารผสมสําเร็จที	 ใช้ทางใบปาล์มนํ� ามันและ 
กากตะกอนนํ�ามนัปาลม์ มีคุณภาพดีเป็นที	ยอมรับของผูบ้ริโภคหรือพอ่คา้หรือไม ่
 

งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 
ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมปาล์มนํ-ามัน 
 ปาล์มนํ�ามนันอกจากจะมีบทบาทสําคญัทั�งในดา้นเป็นแหล่งพลงังาน และเป็นอาหารของ
มนุษยโ์ดยตรงแลว้ ในทางออ้มยงัมีความสําคญัต่อการเลี� ยงสัตว ์โดยเฉพาะสัตวเ์คี� ยวเอื�อง โดยเริ	ม
ตั�งแต่การปลูกสร้างสวนปาล์มจนกระทั	งถึงการเก็บเกี	ยวผลผลิต สามารถที	จะใช้สัตวเ์คี� ยวเอื�อง
เตรียมดิน กาํจดัวชัพืชโดยการปล่อยแทะเล็ม ใช้เป็นแรงงานในการบรรทุกผลผลิตออกจากสวน  
หรือมูลสัตวที์	ขบัถ่ายออกมา เกษตรกรสามารถนาํกลบัไปเป็นปุ๋ยใส่สวนปาล์มไดอ้ีก เป็นการลด
ตน้ทุนค่าเตรียมดิน กาํจดัวชัพืช และค่าปุ๋ยเคมี นอกจากนั�นทางใบปาล์มนํ� ามนัที	เกิดจากการตดัแต่ง
ทะลายปาล์มนํ�ามนัสามารถนาํมาใช้เป็นอาหารสัตวไ์ด ้  ปี พ.ศ 2553 ประเทศไทยมีเนื�อที	ปลูกปาล์ม
นํ� ามนัทั�งหมด 4,076,883 ไร่ มีเนื�อที	ให้ผลผลิตเพียง 3,552,272 ไร่ และให้ผลผลิต 8,223,135 ตนั 
หรือคิดเป็นผลผลิตต่อไร่เท่ากบั 2,315 กิโลกรัม (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) ซึ	 งผลผลิต
ปาล์มนํ�ามนัใช้เป็นวตัถุดิบสาํหรับป้อนเขา้สู่โรงงานสกดันํ�ามนัปาล์ม โรงงานสกดันํ� ามนัปาล์มดิบใน
ประเทศไทยมี 2 ประเภท คือ ประเภทโบราณและประเภทมาตรฐาน โดยกระบวนการผลิตแบบโบราณ 
(หีบแหง้) จะรับซื�อเฉพาะผลปาลม์สดเท่านั�น การหีบนํ� ามนัจะหีบทั�งผล นํ� ามนัที	สกดัไดเ้ป็นนํ� ามนัผสม
ระหวา่งนํ� ามนัปาล์มจากเปลือก (pericarp) และนํ� ามนัเมล็ดในปาล์ม (kernel หรือ endosperm) คุณภาพ
ของนํ� ามนัดิบที	ไดจ้ะตํ	า กระบวนการผลิตนํ� ามนัปาล์มดิบอีกประเภทหนึ	 ง คือ กระบวนการผลิตแบบ
มาตรฐาน (หีบเปียก) โดยจะสกดันํ� ามนัปาล์มดิบจากทะลายปาล์มสด ในกระบวนการผลิตดงักล่าว
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จะตอ้งใชน้ํ�าเป็นจาํนวนมาก (ภาพที	 1) และมีเศษวสัดุเหลือใชจ้ากกระบวนการผลิตทั�งในรูปของทะลาย
ปาล์มเปล่า (empty fruit branched, EFB) เส้นใยปาล์มนํ� ามนั (palm press fiber, PPF) กะลาปาล์ม (shell) 
ตะกอน และนํ�าเสีย ซึ	 งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ	งแวดลอ้ม (มูลนิธิพลงังานเพื	อสิ	งแวดลอ้ม, 2553)  
ทั�งนี� จากการศึกษากระบวนการหีบสกดันํ� ามนัปาล์มจากโรงงานสกดันํ� ามนัปาล์มในประเทศไทย
พบวา่ ในกระบวนการหีบสกดันํ� ามนัปาล์มมีผลพลอยไดที้	เกิดจากกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ ทะลาย
ปาล์มเปล่า เส้นใยปาล์มนํ� ามนั กะลา เถา้ (ash) และกากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม (ขี� เคก้ หรือ decanter 
cake) ดงัตารางที	 1 ซึ	 งผลพลอยไดเ้หล่านี� ถา้ไม่มีการจดัการที	ดีจะกลายเป็นภาระของโรงงานที	
จะตอ้งกาํจดัทิ�ง อยา่งไรก็ตาม Pleanjai และคณะ (2007) รายงานวา่ในปัจจุบนัผลพลอยไดเ้หล่านี� ได้
ถูกนาํไปใช้ประโยชน์ในดา้นต่างๆ ดงันี�   
 1.  ทะลายปาล์มเปล่า ใช้เพาะเห็ด ใชค้ลุมโคนตน้ปาล์มนํ�ามนัเพื	อรักษาความชื�นในดิน 
ทาํเป็นปุ๋ย ไมอ้ดั หรือทาํเป็นเชื�อเพลิงสาํหรับหมอ้ตม้นํ�าของโรงงาน 
 2. เส้นใยปาล์มนํ�ามนั ใช้เป็นเชื�อเพลิงสาํหรับหมอ้ตม้นํ�าของโรงงาน 
 3.  กะลา ใช้เป็นเชื�อเพลิงสาํหรับหมอ้ตม้นํ�าของโรงงาน และถ่านกมัมนัต ์
 4.  กากตะกอนนํ�ามนัปาล์ม ใชท้าํปุ๋ย 
 นอกจากนี� จากรายงานของ Paepatung และคณะ (2009) พบวา่ทะลายปาล์มเปล่าและ   
กากตะกอนนํ�ามนัปาล์ม ยงัมีศกัยภาพในการนาํไปผลิตแก๊สมีเทนไดอี้กดว้ย เมื	อพิจารณาถึงผลพลอย
ไดด้งักล่าว ผลพลอยไดที้	มีศกัยภาพในการนาํมาใช้เป็นอาหารสัตวม์ากที	สุด ไดแ้ก่ กากตะกอน
นํ� ามนัปาล์ม (Chavalparit et al., 2006) เนื	องจากมีอตัราการยอ่ยสลายของโปรตีนในกระเพาะรูเมน 
ใกลเ้คียงกบักากเนื�อในเมล็ดปาล์ม (Shibata and Osman, 1988) แต่การนาํมาใช้เป็นวตัถุดิบอาหาร
สัตวย์งัไม่แพร่หลาย และมีขอ้มูลในการนาํมาใช้เลี� ยงสัตวค์่อนขา้งจาํกดั จากการคาํนวณ ในปี 2551 
ประเทศไทยมีกากตะกอนนํ� ามนัปาล์มที	เกิดจากกระบวนการสกดันํ� ามนัปาล์ม 89,116 ตนั   ซึ	 ง 
Chavalparit และคณะ (2006) แนะนาํวา่กากตะกอนนํ� ามนัปาล์มแห้งสามารถนําไปผลิตเป็น         
กากตะกอนนํ� ามนัปาล์มอดัเม็ดเพื	อจาํหน่ายให้กบัโรงงานผลิตอาหารสัตว ์โดยใช้ไอนํ� าความดนัตํ	า
จากหมอ้ตม้นํ� าของโรงงานที	อุณหภูมิ 210 องศาเซลเซียส จนกากตะกอนนํ� ามนัปาล์มแห้งเหลือ
ความชื�นน้อยกวา่ 10 เปอร์เซ็นต ์หรือทาํให้แห้งโดยใช้เครื	อง horizontal dryer 
ตารางที� 1   ผลพลอยไดที้	เกิดจากกระบวนการสกดันํ�ามนัปาล์ม (%ทะลายปาล์มสด) 

รายการ แหล่งข้อมูล1/ แหล่งข้อมูล2/ 
ทะลายปาล์มนํ�ามนัเปล่า 24 20-30 
เส้นใยปาล์มนํ�ามนั 14 12-13 
กะลาปาล์มนํ�ามนั 6 6.8-7.4 
เถา้ 4.8 - 
กากตะกอนนํ�ามนัปาล์ม 4.2 - 

หมายเหตุ : 1/ Chavalparit และคณะ (2006)2/ Prasertsan และ Prasertsan (1996) 
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ภาพที� 1. กระบวนการสกดันํ�ามนัปาล์มของโรงงานอุตสาหกรรมสกดันํ�ามนัปาล์ม 
ที�มา : Chavalparit และคณะ (2006) 
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การใช้กากตะกอนนํ-ามันปาล์มเป็นอาหารสัตว์เคี-ยวเอื-อง 

 กากตะกอนนํ�ามนัปาล์ม มีชื	อเรียกแตกต่างกนัหลายชื	อ เช่น กากสลดัจ์ปาล์มนํ� ามนั (palm 
oil sludge) ขี� เคก้ หรือ ดีแคนเตอร์เคก้ (decanter cake) เป็นผลพลอยไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรม
นํ�ามนัปาล์มที	น่าสนใจในการนาํมาใชเ้ป็นอาหารสัตว ์เพราะจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของ
เบญจมาภรณ์ และคณะ (2552) พบวา่ กากตะกอนนํ� ามนัปาล์มมีโปรตีนรวมสูงถึง 14.4 เปอร์เซ็นต ์
พลงังานรวม 4,856 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม และไขมนัรวม 10.9 เปอร์เซ็นต์ มีประสิทธิภาพการยอ่ย
สลาย (effective degradability, ED) ของวตัถุแห้ง (dry matter, DM) อินทรียวตัถุ ผนงัเซลล์ และลิกโน-
เซลลูโลส ในกระเพาะรูเมนของโคพื�นเมืองเท่ากบั 62.3, 59.4, 50.8 และ 58.4 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 
Habib และคณะ (1997)  และ Habib และคณะ (1998) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบทางเคมีของกากตะกอน
นํ� ามันปาล์มอย่างละเอียด ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยวิธีประมาณ (proximate 
analysis) วิเคราะห์กรดไขมนั กรดแอมิโน และแร่ธาตุ พบว่ากากตะกอนนํ� ามนัปาล์มมีสารอาหารที	
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย และสิ	งมีชีวิตในนํ� า Shibata และ Osman (1999) ไดศึ้กษาการ
ยอ่ยสลายของโภชนะจากกากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม กากเนื�อในเมล็ดปาล์ม และเส้นใยปาล์มนํ� ามนั ใน
กระเพาะรูเมนของโคพื�นเมือง Kedah-Kelantan ของประเทศมาเลเซีย พบวา่ ทั�งกากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม 
และกากเนื�อในเมล็ดปาลม์ มีอตัราการยอ่ยสลายของโปรตีนใกลเ้คียงกนั และอยูใ่นระดบัปานกลาง และ
จดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกบัถั	วอลัฟัลฟาแห้ง (dehydrated alfalfa meal) Bamikole และ Babayemi (2008) และ 
Bamikole และ Ikhatua (2009) ไดว้ิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมี และศึกษาการยอ่ยสลายของโภชนะ
ของกากตะกอนปาลม์นํ�ามนัในโคพื�นเมือง N’dama ของประเทศไนจีเรียพบวา่ กากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม
มีโปรตีนรวม 9.7-10.0 เปอร์เซ็นต์  พลงังานที	ใช้ประโยชน์ได ้ 2,252.31-2,364.57 กิโลแคลอรีต่อ
กิโลกรัมวตัถุแห้ง มีประสิทธิภาพการยอ่ยสลายของวตัถุแห้งในกระเพาะรูเมน 41.1-47.5 เปอร์เซ็นต ์   
แต่กากตะกอนนํ� ามนัปาล์มมีไขมนั (33.9-38.84 เปอร์เซ็นต์) ทองแดง  (81.14-143.39 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมวตัถุแห้ง) และเหล็ก (1667.5-4086.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมวตัถุแห้ง) สูงมาก อาจเป็นอนัตราย
ต่อตวัสัตวไ์ด ้ 
 การนาํกากตะกอนนํ� ามนัปาล์มมาใช้เป็นอาหารสัตว ์ยงัไม่นิยมใช้กนัแพร่หลาย เพราะมี
ความชื�นสูงถึง 43 เปอร์เซ็นต ์(เบญจมาภรณ์ และคณะ, 2552) ทาํให้เป็นเชื�อราไดง่้าย และมีกลิ	นเหม็น
หืน ไม่สามารถเก็บไวไ้ดน้าน แต่เนื	องจากเป็นวตัถุดิบที	มีราคาถูกและมีปริมาณมาก นกัวิจยัทางดา้น
โภชนศาสตร์สัตวจึ์งไดศึ้กษาวจิยัเพื	อที	จะนาํมาใชเ้ลี�ยงสัตว ์โอภาส และคณะ (2552ข) ไดใ้ชก้ากตะกอน
นํ� ามนัปาล์มเป็นแหล่งวตัถุดิบในอาหารเสริม Urea Molasses Multinutrient Block (UMMB) พบวา่ ไม่
สามารถใชก้ากตะกอนนํ� ามนัปาล์มไดสู้งเกินกวา่ 30 เปอร์เซ็นต ์ใน UMMB เพราะมีความชื�นสูง ทาํให้
ขึ�นกอ้นเป็นรูปยาก และไม่มีความแข็ง และเนื	องจากกากตะกอนนํ� ามนัปาล์มมีไขมนัเป็นส่วนประกอบ
สูง ทาํให้การจบักบันํ� าตาลไม่ดีเท่ากบัรําขา้วหรือวตัถุดิบชนิดอื	น และการใชก้ากตะกอนนํ� ามนัปาล์มที	
ระดบั 20, 25 และ 30 เปอร์เซ็นต์ ในอาหาร UMMB เสริมให้กบัโคที	ไดรั้บอาหารหยาบคุณภาพตํ	า 
เปรียบเทียบกบัโคที	ไม่เสริม UMMB พบวา่ ไม่มีผลต่อการกินไดข้องอาหารหยาบคุณภาพตํ	า แต่การ
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ยอ่ยไดข้องโภชนะ ระดบัความเป็นกรด-ด่าง และความเขม้ขน้ของแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในของเหลว
จากกระเพาะรูเมน ความเขม้ขน้ของยเูรีย-ไนโตรเจนในเลือด และจาํนวนโปรโตซวัในกระเพาะรูเมน
ของโคที	ไดรั้บอาหารเสริม UMMB เพิ	มขึ�น ตามระดบักากตะกอนนํ� ามนัปาล์มที	เพิ	มขึ�น นอกจากนี�     
พรชยั และคณะ (2552) ไดศึ้กษาการใชก้ากตะกอนนํ�ามนัปาลม์ที	ระดบั 0, 40, 60 และ 80 เปอร์เซ็นต ์ใน
อาหารขน้สําหรับโคเนื�อ พบวา่ หากใชก้ากตะกอนนํ� ามนัปาล์มในสูตรอาหารขน้สูงเกิน 40 เปอร์เซ็นต ์
จะทาํใหก้ารยอ่ยไดข้องวตัถุแหง้ อินทรียวตัถุ ผนงัเซลล ์และลิกโนเซลลูโลส ลดลง   
 Sudin (1988) ศึกษาการใชร้ะดบักากตะกอนนํ� ามนัปาล์มแห้งในอาหารขน้ 0, 15, 30 และ 65 
เปอร์เซ็นต ์เลี� ยงโคสาว Sahiwal-Friesian โดยเสริมให้กิน 2 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั ร่วมกบัหญา้สดแบบ
เต็มที	 พบวา่ระดบักากตะกอนนํ� ามนัปาล์มที	สูงขึ�น โดยเฉพาะในสูตรที	ใช ้65 เปอร์เซ็นต ์ไม่มีผลทาํให้
การกินไดแ้ตกต่างจากกลุ่มอื	นๆ แต่ถา้ระดบักากตะกอนนํ� ามนัปาล์มสูงขึ�นมากกวา่ 15 เปอร์เซ็นต ์มีผล
ทาํให้อตัราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหารดอ้ยลง จากการศึกษาของ Fook และคณะ 
(1981) ไดท้ดลองใชก้ากตะกอนนํ� ามนัปาล์มที	ระดบั 40, 50 และ 75 เปอร์เซ็นต ์ในสูตรอาหารขน้ของ
แพะพนัธ์ุพื�นเมืองของมาเลเซีย โดยใช้หญา้เนเปียร์เป็นอาหารหยาบเปรียบเทียบกบักลุ่มที	เลี� ยงด้วย
หญา้เนเปียร์เพียงอยา่งเดียว ผลการทดลองพบวา่ แพะกลุ่มที	ใชก้ากตะกอนนํ� ามนัปาล์มในอาหารขน้ 50 
และ 40 เปอร์เซ็นต ์มีแนวโนม้ของอตัราการเจริญเติบโต (34.7 และ 33.0 กรัมต่อวนั) สูงกวา่กลุ่มที	ใช้
กากตะกอนนํ�ามนัปาลม์ 75 เปอร์เซ็นต ์และกลุ่มที	กินหญา้เพียงอยา่งเดียว (22.3 และ 22.0 กรัมต่อวนั) 
 Vadiveloo (1986) ศึกษาวธีิการปรับปรุงกากตะกอนนํ� ามนัปาล์มแห้งดว้ยสารละลายโซดาไฟ 
(NaOH)  เขม้ขน้ 4 เปอร์เซ็นต์ ในสัดส่วนสารละลายโซดาไฟ : กากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม เท่ากบั 1 : 1 
โดยนํ� าหนกั ผสมให้เขา้กนัเก็บใส่ถุงพลาสติกปิดให้สนิททิ�งไว ้48 ชั	วโมง หลงัจากนั�นนาํมาผึ	งแดดให้
แห้งก่อนนาํไปอดัเม็ด เสริมให้แพะกินวนัละ 20 กรัมต่อนํ� าหนกัตวั 1 กิโลกรัมต่อวนั  เปรียบเทียบกบั
กลุ่มที	ไม่ปรับปรุงคุณภาพดว้ยสารละลายโซดาไฟ ผลการทดลองพบวา่ การปรับปรุงคุณภาพหรือไม่
ปรับปรุงคุณภาพดว้ยโซดาไฟ มีผลทาํให้การกินไดข้องกากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม และการย่อยไดข้อง
วตัถุแหง้ อินทรียวตัถุ โปรตีนรวม ผนงัเซลล ์และลิกนิน แตกต่างกนั (P<0.05) โดยการปรับปรุงคุณภาพ
กากตะกอนนํ� ามนัปาล์มดว้ยโซดาไฟทาํให้แพะกินฟางขา้วลดลง (3.4 เปรียบเทียบกบั 4.1 กรัมต่อ
นํ�าหนกัตวั 1 กิโลกรัมต่อวนั) ในทางตรงกนัขา้มอตัราการเจริญเติบโตที	 16 สัปดาห์ของแพะที	ไดรั้บกาก
ตะกอนนํ�ามนัปาลม์ปรับปรุงดว้ยโซดาไฟ สูงกวา่แพะที	ไดรั้บกากตะกอนนํ� ามนัปาล์มที	ไม่ปรับปรุงดว้ย
โซดาไฟ (36.9 เปรียบเทียบกบั 29.8 กรัมต่อวนั)  Vadiveloo (1989) ศึกษาการกินได ้และการยอ่ยไดข้อง
แพะ ที	ไดรั้บใบกระถินสดแบบเต็มที	 เสริมดว้ยกากตะกอนนํ� ามนัปาล์มแห้ง 20 กรัมต่อนํ� าหนกัตวั 1 
กิโลกรัมต่อวนั ผลการทดลองพบว่าการเสริมด้วยกากตะกอนนํ� ามนัปาล์มแห้งจะทาํให้แพะกินใบ
กระถินลดลง (24.1 เปรียบ เทียบกบั 17.5 กรัมต่อวนั) แต่ไม่มีผลทาํให้การยอ่ยไดข้องวตัถุแห้ง และ 
ผนงัเซลล ์แตกต่างกบักลุ่มที	ไมไ่ดเ้สริม  
 จากขอ้มูลองค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนะของกากตะกอนปาล์มนํ� ามนั จะเห็น
ไดว้า่สามารถนาํกากตะกอนนํ� ามนัปาล์มมาใช้เป็นอาหารสัตวไ์ด ้แต่การนาํมาใช้เป็นประโยชน์
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ทางดา้นอาหารสัตวเ์คี� ยวเอื�องยงัไม่แพร่หลาย เมื	อเปรียบเทียบกบักากเนื�อในเมล็ดปาล์ม เนื	องจาก
กากตะกอนนํ�ามนัปาล์มมีความชื�นสูง ทาํให้การขนส่ง และการเก็บรักษาทาํไดไ้ม่สะดวก อาหารขึ�น
ราไดง้่าย นอกจากนี� กากตะกอนปาล์มนํ� ามนัมีไขมนัสูง ทาํให้อาหารเหม็นหืนไดง้่าย ส่งผลกระทบ
ต่อการกินได ้และการใช้ประโยชน์ของโภชนะในกระเพาะรูเมน อยา่งไรก็ตาม จากการตรวจเอกสาร
มีขอ้มูลการศึกษาเกี	ยวกบัการใช้กากตะกอนนํ� ามนัปาล์มเป็นอาหารสัตวเ์คี� ยวเอื�องในประเทศไทย
ค่อนขา้งจาํกดั  ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในโคเนื�อ สัตวเ์คี� ยวเอื�องชนิดอื	นยงัไม่ไดท้าํการศึกษา ดงันั�น
จึงควรทาํการศึกษาเพิ	มเติมในแพะ ซึ	 งมีความสําคญัทั�งทางเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของคนไทยที	นบั
ถือศาสนาอิสลาม 
 

การใช้ทางใบปาล์มนํ-ามันเป็นอาหารสัตว์เคี-ยวเอื-อง  

 ทางใบปาล์มนํ�ามนั คือ ส่วนของใบและกา้นของตน้ปาล์มนํ� ามนั เป็นผลพลอยไดจ้ากการ
ตดัทะลายปาล์ม โดยก่อนที	เกษตรกรจะเก็บเกี	ยวทะลายปาล์มนํ� ามนัจะตอ้งตดัแต่งทางใบปาล์ม
นํ�ามนัที	รองรับทะลายปาล์มออกก่อน  โดยทั	วไปในหนึ	 งปีเกษตรกรจะตดัแต่งทางปาล์มนํ�ามนัทิ�ง 15 
ทางใบต่อตน้ต่อปี ทางใบปาล์มนํ� ามนัแต่ละทางมีนํ� าหนกัแห้งเฉลี	ย 3 กิโลกรัม เมื	อคิดเป็นนํ� าหนกั
แห้งจะไดท้างใบปาล์มนํ� ามนั 45 กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี (ธีระ และคณะ, 2548) ถา้คิดคาํนวณ
เปรียบเทียบกบัพื�นที	ปลูกปาล์มนํ� ามนัที	ให้ผลผลิตแลว้ของประเทศ จะมีทางใบปาล์มนํ� ามนัที	
สามารถนาํมาใช้เลี� ยงสัตวไ์ดเ้ป็นจาํนวนมหาศาล จากการศึกษาของ จารุณี และคณะ (2551) พบวา่
เฉพาะส่วนของใบปาล์มนํ� ามนัสด ( fresh leaf blade) มีโปรตีนรวม 11.58 เปอร์เซ็นต์ ค่อนขา้งสูง 
ในขณะที	ทางใบปาล์มนํ� ามนัสดทั�งทาง (fresh total frond) มีโปรตีนรวมเพียง 8.64 เปอร์เซ็นต์ ทั�งนี�
ใบและทางใบปาล์มทั�งทางมีประสิทธิภาพการยอ่ยสลายของวตัถุแห้งในกระเพาะรูเมนของโคเนื�อ 
เท่ากบั 46.05 และ 44.58 เปอร์เซ็นต์ และมีประสิทธิภาพการยอ่ยสลายของอินทรียวตัถุในกระเพาะ 
รูเมนเท่ากบั 44.86 และ 43.31 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั  
 Islam และคณะ (2000) ศึกษาการใช้สัดส่วนทางใบปาล์มนํ� ามนัอดัเม็ด : อาหารขน้ 3 
ระดบัคือ 60 : 40, 50 : 50 และ 40 : 60 เปอร์เซ็นต์ ที	มีผลกระทบต่อความเป็นกรด-ด่าง และความ
เขม้ขน้ของแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ในของเหลวจากกระเพาะรูเมนของโคพื�นเมือง Kedah-Kelantan  
พบวา่ค่าความเป็นกรด-ด่างเฉลี	ย (7.05) และความเขม้ขน้ของแอมโมเนีย-ไนโตรเจนเฉลี	ย (8.9 
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร) ไม่แตกต่างกนั (P>0.05) แต่การเพิ	มระดบัอาหารขน้ให้สูงขึ�น ส่งผลให้ความ
เขม้ขน้ของแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ในของเหลวจากกระเพาะรูเมนสูงขึ�นตามไปดว้ย นอกจากนั�น 
Islam และคณะ (2000) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพการยอ่ยสลายของทางใบปาล์มนํ�ามนัในกระเพาะรูเมน
ของโคที	ไดรั้บอาหารที	มีสัดส่วนของทางใบปาล์มนํ�ามนัอดัเม็ด : อาหารขน้ ทั�ง 3 ระดบั โดยแบ่งทาง
ใบปาล์มนํ� ามนัออกเป็น 3 ส่วน (fraction) ไดแ้ก่ แกนทางใบปาล์มนํ� ามนั (petiole) ใบยอ่ย (leaflet) 
และทางใบปาล์มนํ� ามนัทั�งหมด (total frond)  พบวา่ทางใบปาล์มนํ� ามนัทั�ง 3 ส่วน มีศกัยภาพการ
สลายตวัของวตัถุแห้งไม่แตกต่างกนั (P>0.05) แต่โคที	ไดร้ับอาหารที	มีสัดส่วนของทางใบปาล์ม
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นํ�ามนั : อาหารขน้ เท่ากบั 40 : 60 มีประสิทธิภาพการยอ่ยสลายของวตัถุแห้งของทางใบปาล์มนํ� ามนั
ในกระเพาะรูเมนสูงกวา่อาหารสูตรอื	น Paengkoum และคณะ (2006) ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพ
ของทางใบปาล์มนํ�ามนัเพื	อเป็นอาหารของแพะ โดยนาํไปนึ	 งไอนํ� าที	ความดนั 10 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร หลงัจากนั�นนาํไปอบไล่ความชื�นที	อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั	วโมง  แลว้
จึงนาํไปผสมกบัยูเรีย 10, 20, 30, 40 และ 50 กรัมต่อทางใบปาล์มนํ� ามนัอบไอนํ� าแห้ง 1 กิโลกรัม   
พบวา่ระดบัยูเรีย 30 กรัมต่อทางใบปาล์มนํ�ามนัอบไอนํ�าแห้ง 1 กิโลกรัม ทาํให้การกินได ้การยอ่ยได้
ของโภชนะ ความเขม้ขน้ของกรดไขมนัที	ระเหยง่ายทั�งหมด (total volatile fatty acid, TVFA) การ
สังเคราะห์โปรตีนของจุลินทรียใ์นกระเพาะรูเมน สัดส่วนของโปรตีนต่อพลงังาน และการกกัเก็บ
ไนโตรเจนของแพะดีกวา่การใช้ยูเรียในระดบัอื	นๆ Kawamoto และคณะ (2001) ศึกษาการแปรรูป
ทางใบปาล์มนํ�ามนั ไดแ้ก่ ทางใบปาล์มนํ�ามนัสับแห้ง ทางใบปาล์มนํ� ามนัอดัเม็ด ทางใบปาล์มนํ� ามนั
หมกั และทางใบปาล์มนํ� ามนัปรับปรุงคุณภาพดว้ยสารละลายโซดาไฟ 10 เปอร์เซ็นต์ ในสัดส่วน
สารละลายโซดาไฟ : ทางใบปาล์มนํ� ามนัสด เท่ากบั 15 : 100 กิโลกรัม เพื	อทดสอบการยอ่ยได ้การ
กินได ้ในโคพื�นเมือง Kedah-Kelantan พบวา่อตัราการยอ่ยสลายในกระเพาะรูเมนของทางใบปาล์ม
นํ�ามนัปรับปรุงคุณภาพดว้ยสารละลายโซดาไฟ มีค่าสูงกวา่กลุ่มอื	นๆ เมื	อนาํไปทดสอบความน่ากิน 
ทางใบปาล์มนํ�ามนัอดัเม็ด และทางใบปาล์มนํ�ามนัหมกั มีความน่ากินใกลเ้คียงกนั ส่วนทางใบปาล์ม
นํ� ามนัปรับปรุงคุณภาพดว้ยสารละลายโซดาไฟมีความน่ากินน้อยที	สุด ซึ	 งสามารถเรียงลาํดบัความ
น่ากินจากมากไปหาน้อยไดด้งันี�  ทางใบปาล์มนํ� ามนัอดัเม็ด > ทางใบปาล์มนํ� ามนัหมกั > ทางใบ
ปาล์มนํ� ามนัสับแห้ง > ทางใบปาล์มนํ� ามนัปรับปรุงคุณภาพดว้ยสารละลายโซดาไฟ เมื	อทาํการ
ทดสอบปริมาณการกินไดแ้ละการยอ่ยไดข้องทางใบปาล์มนํ�ามนั โดยจดัสัดส่วนทางใบปาล์มนํ� ามนั 
: อาหารขน้ในอาหารผสมสําเร็จในระดบัต่างกนั โดยให้กินอาหารแบบเต็มที	 พบวา่การเพิ	มระดบั
ทางใบปาล์มนํ�ามนัในอาหารผสมสาํเร็จให้สูงขึ�น (25-60 เปอร์เซ็นต์) ส่งผลให้ปริมาณการกินไดข้อง
อาหารผสมสําเร็จที	ใช้ทางใบปาล์มนํ� ามนัหมกั ทางใบปาล์มนํ� ามนัสับแห้ง และทางใบปาล์มนํ� ามนั
ปรับปรุงคุณภาพดว้ยสารละลายโซดาไฟลดลงตามระดบัทางใบปาล์มนํ� ามนัที	เพิ	มขึ�น ขณะที	การใช้
ทางใบปาล์มนํ�ามนัอดัเม็ดในระดบั 60 เปอร์เซ็นต์ ในอาหารผสมสาํเร็จส่งผลให้ปริมาณการกินไดไ้ม่
แตกต่างจากระดบั 25 และ 40 เปอร์เซ็นต์ อยา่งไรก็ตาม เมื	อพิจารณาจากการยอ่ยได ้โคที	ไดรั้บทาง
ใบปาล์มนํ� ามนัอดัเม็ดในอาหารผสมสําเร็จ มีค่าการยอ่ยไดข้องวตัถุแห้งเท่ากบั 51.6 เปอร์เซ็นต์  
น้อยกวา่โคที	ไดร้ับทางใบปาล์มนํ� ามนัสับแห้ง ทางใบปาล์มนํ� ามนัหมกั และทางใบปาล์มนํ� ามนั
ปรับปรุงคุณภาพดว้ยสารละลายโซดาไฟ ซึ	 งมีค่าการยอ่ยไดข้องวตัถุแห้งเท่ากบั 57.6, 59.4 และ 61.4 
เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั  
 Ishida และ Abu Hassan (1992) ศึกษาการใช้ยูเรียหมกัทางใบปาล์มนํ� ามนัเปรียบเทียบกบั
วิธีการหมกัธรรมดา พบวา่การใช้ยูเรียในระดบั 6 เปอร์เซ็นต์ ถึงแมจ้ะเพิ	มปริมาณไนโตรเจนในทาง
ใบปาล์มนํ� ามนัหมกัให้สูงขึ�น แต่มีผลทาํให้การยอ่ยไดข้องวตัถุแห้ง และปริมาณการกินไดข้องโค
ลดลง เมื	อเปรียบเทียบกบัการหมกัธรรมดา หรือใช้ยูเรียเพียง 3 เปอร์เซ็นต์ อยา่งไรก็ตาม การใช้ยูเรีย



11 

ปรับปรุงคุณภาพทางใบปาล์มนํ� ามนั มีโอกาสความเป็นไปไดสู้งมากที	จะเกิดปฏิกิริยาระหวา่ง
แอมโมเนีย และนํ�าตาลที	ละลายไดใ้นทางใบปาล์มนํ� ามนั กลายเป็นสารพิษ เช่น 4-methylimidazole 
(Wan Zahari et al., 1999) ณัฐฐา และคณะ (2552) ศึกษาการใชก้ากนํ�าตาลหมกัทางใบปาล์มนํ�ามนั 4 
ระดบั คือ 0, 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ ทดลองในแพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 50 
เปอร์เซ็นต ์ โดยให้แพะกินทางใบปาล ์มนํ� ามนัหมกัแบบเต็มที 	 และเสริมดว้ยอาหารขน้ 0.5 
เปอร์เซ็นต์ของนํ�าหนกัตวั พบวา่แพะที	ไดรั้บทางใบปาล์มนํ� ามนัหมกัทั�ง 4 สูตร มีปริมาณการกินได ้
การยอ่ยไดข้องวตัถุแห้ง อินทรียวตัถุ และโปรตีนรวม การกกัเก็บไนโตรเจน ความเป็นกรด-ด่างใน
กระเพาะรูเมน และความเขม้ขน้ของยูเรียไนโตรเจนในเลือด (blood urea nitrogen, BUN) ไม่
แตกต่างกนั (P>0.05) 
 Dahlan และคณะ (2000) ศึกษาการใช้ทางใบปาล์มนํ�ามนัสด ทางใบปาล์มนํ�ามนัหมกั ทาง
ใบปาล์มนํ� ามนัหมกัร่วมกบักากนํ� าตาล และทางใบปาล์มนํ� ามนัอดัเม็ดเป็นอาหารของแพะพื�นเมือง
ของประเทศมาเลเซีย เสริมดว้ยอาหารขน้ 1 เปอร์เซ็นต์ของนํ�าหนกัตวั เปรียบเทียบกบัการใช้ทางใบ
ปาล์มนํ�ามนัในอาหารผสมสาํเร็จอดัเม็ด ที	มีสัดส่วนของทางใบปาล์มนํ�ามนั : อาหารขน้ อยา่งละ 50 : 
50 กิโลกรัม และให้กินแบบเต็มที	 พบวา่การทาํอาหารผสมสําเร็จอดัเม็ดสามารถลดการสูญเสีย
อาหารที	เกิดจากการหกหล่น เนื	องจากการคุย้เขี	ยอาหารของแพะมากที	สุด แพะกลุ่มที	ไดรั้บทางใบ
ปาล์มนํ� ามนัอดัเม็ดเสริมดว้ยอาหารขน้ และกลุ่มที	ไดรั้บอาหารผสมสําเร็จมีปริมาณการกินไดข้อง
วตัถุแห้งสูงกวา่ (P<0.05) กลุ่มอื	น  และมีการยอ่ยไดข้องโภชนะดีกวา่กลุ่มอื	น ส่วนอตัราการ
เจริญเติบโตนั�นกลุ่มที	ไดรั้บอาหารผสมสาํเร็จอดัเม็ด มีอตัราการเจริญเติบโตสูงกวา่กลุ่มอื	นๆ แต่ไม่
แตกต่างกนั (P>0.05) กบักลุ่มที	ใช้ทางใบปาล์มนํ� ามนัอดัเม็ดเสริมดว้ยอาหารขน้ โอภาส และคณะ 
(2552ก) ไดศ้ึกษาวิธีการหมกัทางใบปาล์มนํ� ามนัที	แตกต่างกนัเป็นอาหารโคเนื�อ ไดแ้ก่ การหมกั
ธรรมดา หมกัร่วมกบักากนํ� าตาล 5 เปอร์เซ็นต์ หมกัร่วมกบัยูเรีย 5 เปอร์เซ็นต์ และหมกัดว้ย
กากนํ� าตาล 5 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกบัยูเรีย 3 เปอร์เซ็นต์ พบวา่การใช้ทางใบปาล์มนํ� ามนัหมกัดว้ย
กากนํ� าตาล 5 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้โคมีอตัราการเจริญเติบโตดีที	สุด แต่ประสิทธิภาพการใช้อาหาร 
และตน้ทุนค่าอาหารต่อนํ�าหนกัเพิ	ม 1 กิโลกรัม ไม่แตกต่างกนั (P>0.05) ในรายงานการทดลองของ
ประดิษฐ์ และคณะ (2552) ใช้ทางใบปาล์มนํ� ามนัสดบดละเอียด และทางใบปาล์มนํ� ามนัหมกัเลี� ยง
แพะพบวา่ ปริมาณการกินไดข้องวตัถุแห้ง การยอ่ยไดข้องวตัถุแห้ง อตัราการเปลี	ยนอาหารเป็น
นํ� าหนกัตวั และอตัราการเจริญเติบโตไม่แตกต่างจากการใช้หญา้เนเปียร์สดเป็นแหล่งอาหารหยาบ 
แต่ตน้ทุนค่าอาหารต่อการเพิ	มนํ� าหนกัตวั 1 กิโลกรัม ของแพะที	เลี� ยงดว้ยทางใบปาล์มนํ� ามนัหมกั
ดว้ยกากนํ� าตาล 2 เปอร์เซ็นต์ ต ํ	าที	สุด  สุนทร และคณะ (2553) ทดลองใชร้ะดบัของทางปาล์มนํ� ามนั
หมกั:อาหารขน้ในอาหารผสมสําเร็จ 4 ระดบั คือ 80 : 20, 70 : 30, 60 : 40 และ 50 : 50 เลี� ยงแพะลูกผสม
พื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต ์โดยให้กินอาหารผสมสําเร็จแบบเต็มที	 พบวา่ แพะที	ไดรั้บ
อาหารผสมสําเร็จที	มีระดบัของทางปาล์มนํ� ามนัหมกั : อาหารขน้ในอาหารผสมสําเร็จ 50 : 50 มีอตัรา
การเจริญเติบโตสูงกวา่กลุ่มอื	น (P<0.05) และมีอตัราการเปลี	ยนอาหารเป็นนํ� าหนกัตวัดีกวา่กลุ่มอื	น แต่
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ปริมาณการกินไดข้องอาหารผสมสําเร็จทั�ง 4 สูตร เมื	อคิดในรูปเปอร์เซ็นตข์องนํ� าหนกัตวั และกรัมต่อ
กิโลกรัมเมแทบอลิกไมแ่ตกต่างกนั (P>0.05) 
 ทางใบปาล์มนํ� ามนัสามารถใชเ้ป็นแหล่งอาหารหยาบ ทดแทนพืชอาหารสัตวที์	ขาดแคลนได ้
เนื	องจากมีปริมาณมาก และมีคุณค่าทางโภชนะสูงกวา่อาหารหยาบหลายชนิด เช่น ฟางขา้ว สามารถ
นาํมาใชเ้ลี�ยงสัตวไ์ดท้ั�งในรูปทางใบปาลม์นํ�ามนัสด หรือทางใบปาลม์นํ�ามนัหมกั ซึ	 งในอนาคตมีโอกาส
ที	จะพฒันาเป็นแหล่งอาหารหยาบหลัก เพื	อใช้เลี� ยงสัตว์เคี� ยวเอื�องได้ตลอดทั�งปี หรือพฒันาทาํเป็น
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในรูปทางใบปาล์มนํ� ามนัอดัเม็ด อย่างไรก็ตาม มีข้อจาํกดัของการใช้ทาง        
ใบปาล์มนํ� ามนัเป็นอาหารสัตว ์คือ ทางใบปาล์มนํ� ามนัมีเยื	อใยค่อนขา้งสูง มีส่วนของแกนทางใบแข็ง 
ดงันั�นก่อนนาํไปเลี�ยงสัตว ์หรือนาํไปหมกัควรสับให้มีขนาดเล็ก เพื	อให้สัตวกิ์นทางปาล์มไดห้มด และ
ทาํใหก้ารอดัไล่อากาศออกทาํไดง่้าย 
 

สมรรถภาพการผลติแพะในภาคใต้ 

 แพะเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจของภาคใตต้อนล่าง ที	รัฐบาลได้พยายามส่งเสริมให้เกษตรกรเลี� ยง
เนื	องจากมีประชากรที	นบัถือศาสนาอิสลามอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ดงันั�นจึงมีความตอ้งการแพะเพื	อใช้
บริโภค ใช้ในการประกอบศาสนกิจ หรือใชใ้นงานประเพณีต่างๆ (วินยั, 2542)  อยา่งไรก็ตาม แพะที	
ผลิตได้ในท้องถิ	นมีจาํนวนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ตอ้งสั	งซื�อจากภูมิภาคอื	นของประเทศไทย 
ประกอบกบัประเทศเพื	อนบา้นมีความตอ้งการแพะจากประเทศไทย ดงันั�นหากไดรั้บการส่งเสริมอยา่ง
จริงจงั การเลี� ยงแพะจะเป็นอีกอาชีพหนึ	 งที	เกษตรกรสามารถยึดเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลกัได ้ 
แต่จากสภาพการเลี� ยงแพะของเกษตรกรทั	วไป แพะที	เลี� ยงส่วนใหญ่เป็นแพะพื�นเมืองซึ	 งมีขนาดเล็ก 
เจริญเติบโตช้า นักวิชาการจึงได้นาํแพะจากต่างประเทศเขา้มาเพื	อใช้ปรับปรุงพนัธ์ุโดยผสมกบัแพะ
พื�นเมือง จากการทดลองของ นพพงษ ์ (2549); ณัฐพล (2548) และ สาธิต (2552) แสดงให้เห็นวา่แพะ
ลูกผสมพื�นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต ์มีอตัราการเจริญเติบโต และให้ผลตอบแทนสูงกวา่แพะ
พื�นเมืองไทย ซึ	 งสอดคลอ้งกบัรายงานของ Vadiveloo (1986) พบวา่แพะลูกผสมมีอตัราการเจริญเติบโต
สูงกวา่แพะพื�นเมือง ซึ	 งในปัจจุแพะพนัธ์ุเนื�อที	กาํลงัไดรั้บความนิยมนาํไปเลี�ยง หรือนาํไปปรับปรุงพนัธ์ุ
เป็นแพะลูกผสมคือ แพะพนัธ์ุบอร์ (Boer) (Shrestha and Fahmy, 2007) ซึ	 งเป็นแพะเนื�อขนาดใหญ่ จาก
ประเทศอาฟริกาใต ้ซึ	 งกรมปศุสัตวแ์ละภาคเอกชนในประเทศไทยไทยไดน้าํเขา้มาเลี� ยงเป็นแพะเนื�อ 
และใชป้รับปรุงพนัธ์ุโดยผสมกบัพนัธ์ุพื�นเมือง ทั�งนี� จากการศึกษาของธาํรงและคณะ (2545) แสดงให้
เห็นว่าแพะลูกผสมบอร์-พื�นเมือง มีสมรรถภาพการเจริญเติบโตดีกว่าแพะลูกผสมแองโกลนูเบียน
พื�นเมือง นอกจากนี�  Suparkorn และ Pralomkarn (2009) รายงานวา่แพะลูกผสมที	มีสายเลือดของแพะ
พนัธ์ุซาเนน (Saanen) มีอตัราการเจริญเติบโตตั�งแต่แรกเกิดจนถึงหยา่นมใกลเ้คียงกบัแพะพนัธ์ุบอร์  
 ศิริชัย และคณะ (2532) ได้ศึกษาการเจริญเติบโตของแพะพื�นเมืองไทย 3 กลุ่ม ได้แก่        
แพะเพศผู ้ เพศผูต้อน และเพศเมีย เลี� ยงในโรงเรือนแบบขงัรวมคอกละ 1 กลุ่ม เสริมดว้ยอาหารขน้เมื	อ
คิดรวมตลอดการทดลองแลว้ (105 วนั) เฉลี	ยแพะแต่ละตวัจะไดรั้บอาหารขน้เท่ากบั 25.32 กิโลกรัม 
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และให้หญา้เนเปียร์สด 2.5-4.2 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั (เริ	มทดลอง-สิ�นสุดการทดลอง) เป็นแหล่งอาหาร
หยาบ พบวา่ แพะเพศผูแ้ละเพศผูต้อนมีอตัราการเจริญเติบโต (48.8 และ 53.3 กรัมต่อตวัต่อวนั) สูงกวา่
แพะเพศเมีย (38.3 กรัมต่อตวัต่อวนั) และเมื	อนาํไปฆ่าศึกษาซาก พบวา่แพะทั�งสามกลุ่มมีนํ� าหนกัตวั
หลังจากอดอาหาร สิ	 งตกค้างภายในระบบทางเดินอาหาร และเปอร์เซ็นต์ซากอุ่นไม่แตกต่างกัน 
(P>0.05) Pralomkarn และคณะ (1990) ไดศึ้กษาลกัษณะซากแพะพื�นเมืองไทยเพศผูที้	เลี� ยงภายใตก้าร
จดัการที	แตกต่างกนั 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที	เลี� ยงภายใตก้ารจดัการฟาร์มที	ดี (แพะภายในฟาร์มของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) และกลุ่มที	เลี� ยงตามสภาพแวดลอ้มชนบทในจงัหวดั
สงขลา พบวา่ แพะที	เลี� ยงภายใตก้ารจดัการที	ดี มีเปอร์เซ็นต์กลา้มเนื�อ และเปอร์เซ็นต์เนื�อเยื	อเกี	ยวพนั
น้อยกว่าแพะที	เลี� ยงตามสภาพแวดล้อมชนบท แต่แพะที	เลี� ยงภายใตก้ารจดัการที	ดีมีเปอร์เซ็นต์ไขมนั
มากกวา่แพะที	เลี�ยงตามสภาพแวดลอ้มชนบท ส่วนลกัษณะซากอื	นๆ ไดแ้ก่ เปอร์เซ็นตสิ์	งตกคา้งภายใน
ระบบทางเดินอาหาร นํ�าหนกัซากอุ่น ความยาวซาก เปอร์เซ็นตซ์าก และสัดส่วนของกลา้มเนื�อ : กระดูก 
ของแพะทั�ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั (P>0.05) Pralomkarn และคณะ (1991) ศึกษาลกัษณะซากแพะ       
พื�นเมืองไทยเพศผูเ้ปรียบเทียบกบัแพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์ เพศผูที้	     
โตเต็มที	 มีอายุเมื	อชาํแหละ 821 และ 828 วนั ตามลาํดบั พบวา่ แพะทั�งสองกลุ่มมีลกัษณะของซาก 
ได้แก่ เปอร์เซ็นต์สิ	 งตกคา้งภายในระบบทางเดินอาหาร นํ� าหนักซากอุ่น เปอร์เซ็นต์ซาก เปอร์เซ็นต์
กลา้มเนื�อ เปอร์เซ็นต์เนื�อเยื	อเกี	ยวพนั เปอร์เซ็นตก์ระดูก เปอร์เซ็นตไ์ขมนั และสัดส่วนของกลา้มเนื�อ : 
กระดูก ไมแ่ตกต่างกนั (P>0.05) แต่แพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต ์มีความยาว
ซากมากกวา่แพะพื�นเมืองไทยเพศผู ้Pralomkarn และคณะ (1993) ศึกษาชนิดของอาหารที	แตกต่างกนั 3 
ชนิด คือ อาหารขน้บดละเอียด อาหารขน้อดัเม็ด และอาหารขน้บดละเอียด ร่วมกบัหญา้เนเปียร์แห้ง   
วนัละ 50 กรัม และแพะที	มีรูปแบบพนัธุกรรม (genotype) แตกต่างกนั 3 รูปแบบ ได้แก่ แพะ              
พื�นเมืองไทยเพศผู ้แพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียนที	มีสายเลือดของแองโกลนูเบียน 25 
เปอร์เซ็นต์ (F1) และแพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียนที	มีสายเลือดของแองโกลนูเบียน 50 
เปอร์เซ็นต ์(F2) พบวา่ ปริมาณอาหารที	กิน การเจริญเติบโต การยอ่ยไดข้องโภชนะของแพะที	มีรูปแบบ
พนัธุกรรม และชนิดของอาหารที	ต่างกัน ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) อย่างไรก็ตาม แพะ           
พื�นเมืองไทย และแพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียนที	มีสายเลือดของแองโกลนูเบียน 25 
เปอร์เซ็นต์  มีเปอร์เซ็นต์ซากอุ่น สัดส่วนของกลา้มเนื�อ : กระดูก และกลา้มเนื�อรวมไขมนั : กระดูก 
มากกว่า (P<0.05) แพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียนที	มีสายเลือดของแองโกลนูเบียน 50 
เปอร์เซ็นต ์ 
 Pralomkarn และคณะ (1995a) ศึกษาผลของรูปแบบพนัธุกรรม (แพะพื�นเมืองไทย แพะ
ลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต ์และแพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 75 
เปอร์เซ็นต)์ อายุเมื	อฆ่าชาํแหละ (6.9, 11.6 และ 14.3 เดือน) และเพศ (เพศผู ้และเพศเมีย) ต่อลกัษณะ
ของซากแพะที	ไดรั้บหญา้สดเป็นอาหารหยาบ และเสริมดว้ยอาหารขน้ 1.5 เปอร์เซ็นตข์องนํ� าหนกัตวัต่อ
วนั พบวา่ แพะทดลองมีอตัราการเจริญเติบโตตํ	ามาก โดยมีอตัราการเจริญเติบโตที	อายุการฆ่าชาํแหละ 
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6.9, 11.6 และ 14.3 เดือน เท่ากบั 11.2, 27.8 และ 33.1 กรัมต่อตวัต่อวนัตามลาํดบั นอกจากนี� รูปแบบ
พนัธุกรรมของแพะ และเพศไม่มีผลต่อนํ� าหนักซาก และเปอร์เซ็นต์ซากอุ่น แต่แพะที	มีอายุเมื	อฆ่า
ชาํแหละที	 14.3 เดือน มีนํ� าหนกัซาก และเปอร์เซ็นตซ์ากอุ่นมากกวา่แพะที	อายุเมื	อฆ่าชาํแหละ 6.9 และ 
11.6 เดือน  รูปแบบพนัธุกรรมแพะไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นตไ์ขมนั เปอร์เซ็นตก์ระดูก เปอร์เซ็นต์เนื�อเยื	อ
เกี	 ยวพัน และสัดส่วนของกล้ามเนื� อ : กระดูก แต่แพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน  
75 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื�อน้อยกว่าแพะพื�นเมืองไทย และแพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-          
แองโกล    นูเบียน 50 เปอร์เซ็นต ์แพะอายเุมื	อฆ่าชาํแหละที	 6.9 เดือน มีเปอร์เซ็นตก์ลา้มเนื�อ เปอร์เซ็นต์
ไขมนั เปอร์เซ็นตก์ระดูก เปอร์เซ็นตเ์นื�อเยื	อเกี	ยวพนั และสัดส่วนของกลา้มเนื�อ : กระดูก นอ้ยกวา่แพะที	
อายุฆ่าชาํแหละ 11.6 และ 14.3 เดือน (P>0.05) ส่วนอิทธิพลของเพศไม่มีผลต่อลกัษณะของซากดงัที	
กล่าวมา 
 Pralomkarn และคณะ (1995b) ไดศึ้กษารูปแบบพนัธุกรรมแพะที	แตกต่างกนั 3 รูปแบบไดแ้ก่ 
แพะพื�นเมืองไทยเพศผู ้แพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 25 เปอร์เซ็นต ์(F2) และแพะลูกผสม
พื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต ์(F2) ที	ไดรั้บอาหารที	มีพลงังานใชป้ระโยชน์ได ้11 เมกะจูล
ต่อกิโลกรัมวตัถุแหง้ 4 ระดบั คือ เพื	อการดาํรงชีพ (M), 1.2 เท่าของระดบัเพื	อการดาํรงชีพ   (1.2 M), 1.4 
เทา่ของระดบัเพื	อการดาํรงชีพ (1.4 M) และแบบเตม็ที	 ผลการทดลองพบวา่ ปริมาณการกินได ้อตัราการ
เจริญเติบโต และอตัราการเปลี	ยนอาหารเป็นนํ� าหนักตวัของแพะทั�งสามพนัธุกรรมไม่แตกต่างกนั 
(P>0.05) แต่แพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต ์ที	ไดรั้บอาหารแบบเต็มที	มีอตัรา
การเจริญเติบโตสูงกวา่แพะพื�นเมืองไทย และแพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 25 เปอร์เซ็นต ์
ที	ได้รับอาหารระดบัเดียวกนั  แพะพื�นเมืองไทยมีการย่อยได้ของวตัถุแห้ง และอินทรียวตัถุ ตํ	ากว่า 
(P<0.05) แพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 25 เปอร์เซ็นต ์และแพะที	ไดรั้บอาหารแบบเตม็ที	 มี
การยอ่ยไดข้องวตัถุแห้ง อินทรียวตัถุ ผนงัเซลล์ และลิกโนเซลลูโลสสูงกวา่ (P<0.05)  แพะที	ไดรั้บ
อาหารในระดบัเท่ากบั 1.2 M และ 1.4 M  Pralomkarn และคณะ (1995c) ไดศึ้กษารูปแบบพนัธุกรรม
แพะที	แตกต่างกนั 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ แพะพื�นเมืองไทยเพศผู ้แพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 
25 เปอร์เซ็นต ์และแพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต ์ที	ไดรั้บอาหารที	มีพลงังาน
ใชป้ระโยชน์ได ้2,627.30 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัมวตัถุแห้ง 3 ระดบั คือ เพื	อการดาํรงชีพ (M), 1.2 เท่า
ของระดบัเพื	อการดาํรงชีพ (1.2 M) และแบบเตม็ที	 พบวา่พนัธ์ุแพะ และรูปแบบการให้อาหารไม่มีผลต่อ
เปอร์เซ็นต์ซาก หัวและเขา หนงั แขง้และหาง อวยัวะระบบยอ่ยอาหาร ไขมนัในช่องทอ้ง เปอร์เซ็นต์
ซาก และเปอร์เซ็นต์ไขมนั แพะพื�นเมืองไทยมีเปอร์เซ็นต์กระดูกน้อยกว่า ในทางตรงกันข้ามมี
เปอร์เซ็นตก์ลา้มเนื�อ และสัดส่วนของกลา้มเนื�อรวมไขมนั : กระดูก มากกวา่แพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-
แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต ์ส่วนรูปแบบการใหอ้าหารไมมี่ผลต่อลกัษณะซาก 
 กนัยารัตน์ (2546)  ไดศึ้กษาการใชข้า้วโพดหมกัเปรียบเทียบกบัหญา้เนเปียร์หมกัเป็นแหล่ง
อาหารหยาบในอาหารผสมสําเร็จที	มีระดบัโปรตีน 14 เปอร์เซ็นต์ เลี� ยงแพะพนัธ์ุลูกผสมพื�นเมืองใทย- 
แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต ์โดยให้กินอาหารผสมสําเร็จแบบเต็มที	 พบวา่แพะที	ไดรั้บขา้วโพดหมกั
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เปรียบเทียบกบัหญา้เนเปียร์หมกัมีปริมาณการกินไดข้องอาหารผสมสําเร็จ (2.5 เปรียบเทียบกบั 2.5 
เปอร์เซ็นต์นํ� าหนกัตวั) อตัราการเจริญเติบโต (106.4 เปรียบเทียบกบั 102.1 กรัมต่อตวัต่อวนั) และ
ประสิทธิภาพการใชอ้าหาร (6.14 เปรียบเทียบกบั 6.80) ไม่แตกต่างกนั (P>0.05) แต่ค่าการยอ่ยไดข้อง
โภชนะได้แก่ วตัถุแห้ง อินทรียวตัถุ โปรตีนรวม ผนังเซลล์ และลิกโนเซลลูโลส ของแพะที	ได้รับ
ขา้วโพดหมกัสูงกวา่หญา้เนเปียร์หมกั (P<0.05)  นพพงษ ์ (2549) ศึกษาระดบัของโปรตีนในอาหารขน้ 
(14, 17 และ 20 เปอร์เซ็นต)์ ต่อการกินไดแ้ละการยอ่ยไดข้องแพะพื�นเมืองไทย และลูกผสมพื�นเมือง
ไทย-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์ ที	ไดรั้บขา้วโพดหมกัเป็นอาหารหยาบแบบเต็มที	 และเสริมดว้ย
อาหารขน้ 1.6 เปอร์เซ็นตข์องนํ� าหนกัตวั พบวา่ระดบัโปรตีนในอาหารขน้ และรูปแบบพนัธุกรรมของ
แพะไม่ทาํให้ปริมาณการกินไดเ้มื	อคิดในรูปเปอร์เซ็นต์ของนํ� าหนกัตวั และกรัมต่อกิโลกรัมเมแทบอ-   
ลิกต่อวนั อตัราการเปลี	ยนอาหารเป็นนํ� าหนักตวั ตน้ทุนค่าอาหารต่อนํ� าหนักเพิ	มหนึ	 งกิโลกรัม และ
ผลตอบแทนแตกต่างกนั (P>0.05) การเพิ	มระดบัโปรตีนในอาหารขน้ให้สูงขึ�นไม่มีผลทาํให้แพะมีการ
เจริญเติบโตแตกต่างกนั (P>0.05) แต่แพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียนมีอตัราการเจริญเติบโต
สูงกวา่ (P<0.05) พนัธ์ุพื�นเมืองไทย (90.4 เปรียบเทียบกบั 67.8 กรัมต่อตวัต่อวนั) ณัฐพล (2548)  ไดน้าํ
แพะจากงานทดลองของ นพพงษ ์ (2549) ไปศึกษาลกัษณะและองคป์ระกอบของซากแพะ พบวา่แพะ
ลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียนมีนํ�าหนกัตวัก่อนอดอาหาร นํ� าหนกัตวัหลงัอดอาหาร นํ� าหนกัซาก
อุ่น ความยาวซาก เปอร์เซ็นต์กระดูกมากกวา่แพะพื�นเมืองไทย แต่มีเปอร์เซ็นต์ไขมนัซาก สัดส่วน
กลา้มเนื�อ : กระดูก สัดส่วนกลา้มเนื�อรวมไขมนั : กระดูกนอ้ยกวา่พนัธ์ุพื�นเมืองไทย (P<0.05) 
            สาธิต (2552) ศึกษาผลของพนัธ์ุ และระบบการเลี� ยงที	มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต 
ลกัษณะซากและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของแพะเพศผู ้โดยใชแ้พะพนัธ์ุพื�นเมืองไทย และแพะพนัธ์ุ
ลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์ และใช้ระบบการเลี�ยงสองแบบคือ แบบประณีต
โดยขงัแพะไวใ้นโรงเรือน โดยตดัหญา้พลิแคทูลมัให้กินแบบเต็มที	 เสริมดว้ยอาหารขน้ 1.5 เปอร์เซ็นต์
ของนํ� าหนักตัว  และแบบกึ	 งประณีตโดยปล่อยแพะลงแทะเล็มในแปลงหญ้าพลิแคทูลัมวนัละ 
 8 ชั	วโมง และเสริมดว้ยอาหารขน้ 1.5 เปอร์เซ็นตข์องนํ� าหนกัตวัเป็นเวลา 180 วนั พบวา่พนัธ์ุแพะและ
ระบบการเลี�ยง ไมมี่ผลต่อปริมาณการกินไดเ้มื	อคิดในรูปเปอร์เซ็นตข์องนํ�าหนกัตวั และกรัมต่อกิโลกรัม
เมแทบอลิกต่อวนั และการย่อยได้ของโภชนะ (P>0.05) แพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน  
มีอตัราการเจริญเติบโต (72.47 เปรียบเทียบกบั 56.85 กรัมต่อตวัต่อวนั) สูงกวา่ และมีอตัราการเปลี	ยน
อาหารเป็นนํ�าหนกัตวั (10.51 เปรียบเทียบกบั 13.73) ดีกวา่ (P<0.05) แพะพนัธ์ุพื�นเมือง สําหรับรูปแบบ
การเลี�ยงพบวา่ การเลี�ยงแพะแบบกึ	งประณีตส่งผลใหแ้พะมีอตัราการเจริญเติบโต (72.78 เปรียบเทียบกบั 
56.54 กรัมต่อตวัต่อวนั) สูงกวา่ และมีอตัราการเปลี	ยนอาหารเป็นนํ� าหนกัตวั (10.05 เปรียบเทียบกบั 
14.02) ดีกวา่แบบประณีต (P<0.05) ในส่วนของพนัธุกรรมและระบบการเลี� ยงต่อลกัษณะซากพบวา่ 
แพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน มีนํ� าหนักตัวก่อนอดอาหาร นํ� าหนักตัวหลังอดอาหาร 
นํ� าหนกัซากอุ่น นํ� าหนกัซากเยน็ ความยาวซาก ความกวา้งซาก พื�นที	หนา้ตดัเนื�อสัน เปอร์เซ็นตก์ระดูก 
สัดส่วนเนื�อแดง:ต่อกระดูก และสัดส่วนเนื�อแดงรวมมนั:กระดูก มากกวา่พนัธ์ุพื�นเมือง ส่วนระบบการ
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เลี�ยงแบบกึ	งประณีตส่งผลใหแ้พะมีนํ� าหนกัตวัก่อนอดอาหาร นํ� าหนกัตวัหลงัอดอาหาร นํ� าหนกัซากอุ่น 
นํ� าหนกัซากเยน็ ความยาวซาก ความกวา้งซาก มากกวา่การเลี� ยงแบบประณีต (P<0.05) และการเลี� ยง
แพะลูกผสมไทย-แองโกลนูเบียนแบบกึ	งประณีตจะใหผ้ลตอบแทนมากที	สุด  
 ในการเลี� ยงแพะเพื	อให้ประสบผลสําเร็จ พนัธ์ุแพะเป็นอีกปัจจยัหนึ	 งที	มีความสําคญั การนาํ
พนัธ์ุแพะจากต่างประเทศเขา้มาผสมขา้ม (crossbreed) กบัพนัธ์ุพื�นเมือง ช่วยให้แพะมีสมรรถภาพการ
ผลิตสูงขึ�น จากขอ้มูลที	กล่าวมาขา้งตน้ แพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียนที	มีระดบัสายเลือด
แพะพื�นเมืองไทย และแองโกลนูเบียนอยา่งละ 50 เปอร์เซ็นต ์มีความเหมาะสมต่อการเลี�ยงมากที	สุด แต่
ในปัจจุบนัแพะพนัธ์ุบอร์ซึ	 งเป็นแพะเนื�อที	มีขนาดใหญ่กาํลงัไดรั้บความนิยมในการนาํมาใช้ปรับปรุง
พนัธ์ุ หรือเลี�ยงเป็นพนัธ์ุแท ้แต่มีขอ้มูลในเรื	องสมรรถภาพการให้ผลผลิตค่อนขา้งนอ้ยเมื	อเปรียบเทียบ
กบัแพะลูกผสมแองโกลนูเบียน โดยเฉพาะขอ้มูลในดา้นการเจริญเติบโต และลกัษณะของซากภายใต้
สภาพการเลี�ยงและการจดัการดา้นอาหารแบบต่างๆ  ดงันั�นจึงควรศึกษาวิจยัในเรื	องดงักล่าวเพิ	มขึ�นเพื	อ
ใชเ้ป็นขอ้มูลส่งเสริมแก่เกษตรกรต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

1.  สัตว์ทดลอง  
 ใช้แพะเพศผูไ้ม่ตอน หลงัหย่านม อายุเริ	มต้นทดลอง 6-10 เดือน โดยเป็นแพะลูกผสม        
พื�นเมืองไทย-บอร์ ที	มีระดบัสายเลือด 50 เปอร์เซ็นต์ จาํนวน 14 ตวั และแพะลูกผสมพื�นเมืองไทย- 
แองโกลนูเบียนที	มีระดบัสายเลือด 50 เปอร์เซ็นต ์จาํนวน 14 ตวั โดยคดัเลือกแพะที	มีสุขภาพสมบูรณ์ มี
นํ� าหนกั และอายุใกลเ้คียงกนั ก่อนนาํสัตวเ์ขา้ทดลองทาํการกาํจดัพยาธิภายนอกดว้ยยาไอเวอร์เมกติน 

(Ivermectin) [Idectin, The British Dispensary (L.P.) Co. Ltd., (Thailand)] อตัราการใชย้า  1  
มิลลิลิตรต่อนํ� าหนักตวัแพะ 50  กิโลกรัม   โดยฉีดเข้าใต้ผิวหนัง  และได้รับยานิโคลซาไมค ์ 

(Niclosamide) [Yomesan, Bayer Co Ltd., Thailand)]  เพื	อควบคุมพยาธิตวัตืด  โดยการละลายยาถ่าย
พยาธิกบันํ� าสะอาดในอตัราส่วน 12 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร กรอกให้แพะกินทางปากในอตัราส่วน 1 
มิลลิลิตรต่อนํ� าหนกัตวัแพะ 1 กิโลกรัม นอกจากนี�ทาํการฉีดวคัซีนเพื	อป้องกนัโรคติดต่อที	สําคญัไดแ้ก่  
โรคคอบวม  และโรคปากและเทา้เปื	 อย  แพะทุกตวัไดรั้บหญา้แห้งแบบเต็มที	ร่วมกบัอาหารขน้ในระดบั  
2 เปอร์เซ็นต์ ของนํ� าหนกัตวั  โดยไดรั้บนํ� าและแร่ธาตุกอ้นอยา่งอิสระเป็นเวลา 30 วนั  เพื	อให้แพะ     
ทุกตวัมีสภาพที	ใกลเ้คียงกนั 
 

2.  อาหารทดลอง  
 2.1 ทางใบปาลม์นํ�ามนัแหง้ เกบ็รวบรวมทางใบปาลม์นํ�ามนัจากตน้ปาลม์นํ�ามนัที	มีอายปุระมาณ 10 
ปี ที	ไดจ้ากการตดัแต่งกิ	งก่อนตดัทะลายปาลม์นํ�ามนั จากสถานีวจิยัและฝึกภาคสนามคลองหอยโข่ง 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตหาดใหญ่ โดยตดัส่วนโคนทางใบทิ�ง 
หลงัจากนั�นนาํมาตากแดด 3-5 วนั แลว้นาํไปสับยอ่ยผา่นตะแกรงขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 2 เซนติเมตร 
ดว้ยเครื	องยอ่ยปุ๋ยพืชสด นาํไปตากแดดอีกครั� งหนึ	งจนแหง้สนิท เกบ็ไวใ้นภาชนะที	ปิดมิดชิดเพื	อใช้
สาํหรับการทดลอง แต่เนื	องจากทางใบปาลม์นํ�ามนัแหง้ที	สับยอ่ยผา่นตะแกรงขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 2 
เซนติเมตร มีขนาดใหญ่เกินไป จึงนาํไปสับยอ่ยผา่นตะแกรงขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.75 เซนติเมตร 
อีกครั� งหนึ	งเพื	อใหผ้สมกบัอาหารขน้ไดเ้ป็นเนื�อเดียวกนั ป้องกนัการเลือกกินอาหารของสัตว ์
 2.2 หญา้แหง้ ใชห้ญา้พลิแคททูลั	มแหง้ของกองอาหารสัตว ์ กรมปศุสัตว ์ สับยอ่ยใหมี้ขนาดเล็ก
เช่นเดียวกบัทางใบปาลม์นํ�ามนัก่อนนาํไปผสมร่วมกบัอาหารขน้  
 2.3 กากตะกอนนํ� ามันปาล์ม กากตะกอนปาล์มนํ� ามันที	ใช้ในการทดลอง ได้จากโรงงานที	มี
กระบวนการสกดันํ�ามนัแบบมาตรฐาน   
 2.4  การเตรียมอาหารผสมสําเร็จ อาหารผสมสําเร็จที	ใช้ในการทดลองทั�ง 2 สูตร เป็นอาหารผสม
สําเร็จธรรมดา ไม่มีการอดัเม็ด มีสัดส่วนอาหารหยาบต่ออาหารขน้อยูใ่นช่วง 35 : 65 แบ่งเป็น 2 สูตร 
คือ อาหารผสมสําเร็จที	ใชห้ญา้พลิแคททูลั	มแห้ง (TMR-Plicat) และอาหารผสมสําเร็จที	ใชท้างใบปาล์ม
นํ�ามนัแหง้ร่วมกบักากตะกอนนํ�ามนัปาลม์ (TMR-OPF-POS) ซึ	 งสัดส่วนของวตัถุดิบที	ใชใ้นอาหารผสม
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สําเร็จ แสดงดงัตารางที	 2 โดยคาํนวณให้อาหารทั�ง 2 สูตร มีโภชนะเพียงพอเพื	อการเจริญเติบโตของ
แพะวนัละ 1 กิโลกรัม ที	แนะนาํไวโ้ดย NRC (1981)    
 

3.  การวางแผนการทดลอง  
 ใชก้ารจดัทรีทเมนตแ์บบ 2 x 2 แฟคทอเรียล ในแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์   
(2 x 2 factorial in randomized complete block design) โดยใชน้ํ�าหนกัเริ	มตน้ของแพะทดลองเป็นบล็อค 
ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั ปัจจยัแรกคือ ชนิดของอาหารผสมสําเร็จ มี 2 ชนิด คือ อาหารผสมสําเร็จที	ใชท้าง
ใบปาลม์นํ�ามนัแหง้ร่วมกบักากตะกอนปาล์มนํ� ามนั และอาหารผสมสําเร็จที	ใชห้ญา้แห้ง ส่วนปัจจยัที	 2 
ได้แก่พนัธ์ุแพะ มี 2 พนัธ์ุ คือ แพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-บอร์ 50 เปอร์เซ็นต์ และแพะลูกผสม             
พื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั� นจึงประกอบไปด้วยทรีทเมนต์ร่วม (treatment 
combination)   4 ทรีทเมนต ์ ดงันี�  
 ทรีทเมนตที์	  1 : ทางใบปาลม์นํ�ามนัแหง้และกากตะกอนปาลม์นํ�ามนัในอาหาร 
                               ผสมสาํเร็จ + แพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-บอร์  
 ทรีทเมนตที์	  2  :  ทางใบปาลม์นํ�ามนัแหง้และกากตะกอนปาลม์นํ�ามนัในอาหาร 
                              ผสมสาํเร็จ + แพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-แองโกลนูเบียน 
 ทรีทเมนตที์	  3   :  หญา้แหง้ในอาหารผสมสาํเร็จ + แพะลูกผสมพื�นเมืองไทย-บอร์ 
 ทรีทเมนตที์	  4   :  หญา้แหง้ในอาหารผสมสาํเร็จ + แพะลูกผสมพื�นเมืองไทย- 
                              แองโกลนูเบียน 
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ตารางที� 2 สัดส่วนของวตัถุดิบ (%ในสภาพที	ใหส้ัตวกิ์น) และองคป์ระกอบทางเคมี  
  (%บนฐานวตัถุแหง้)  ของอาหารทดลอง   
 

วตัถุดบิอาหารสัตว์ TMR-Plicat TMR-OPF-POS 
กากนํ� าตาล 5.0 5.0 
กากเนื�อในเมลด็ปาลม์ป่น 17.0 0.0 
รําสกดันํ� ามนั 27.2 0.0 
ขา้วโพดป่น 0.0 24.0 
กากถั	วเหลือง 13.2 13.0 
กากตะกอนนํ� ามนัปาลม์แหง้ป่น 0.0 20.0 
หญา้พลิแคทูลมัแหง้ 35.0 0.0 
ทางใบปาลม์นํ� ามนัแหง้ 0.0 35.0 
พรีมิกซ์1 0.5 0.5 
กาํมะถนั 0.2 0.2 
ยเูรีย 1.4 1.8 
ไดแคลเซียมฟอสเฟต 0.5 0.5 
ราคา, บาท/กก. 8.43 7.48 

องค์ประกอบทางเคมขีองอาหารทดลองที�ได้จากการคาํนวณ2 
พลงังานที	ใชป้ระโยชน์ได,้ Mcal/kg 1.88 1.87 
โปรตีนรวม, % 18.07 18.09 
ไขมนั, % 2.73 4.97 
ลิกโนเซลลูโลส, % 26.17 21.61 
ผนงัเซลล,์ % 46.93 31.82 
แคลเซียม, % 0.58 0.65 
ฟอสฟอรัส, % 0.67 0.32 

1ประกอบดว้ยวิตามินเอ 2,160,000, วิตามินดี 3 400,000 และวิตามินอี 5,000 IU; แมงกานีส 8.5, สงักะสี 6.4, เหล็ก 8.0, ทองแดง 1.6,       
โคบอลท ์320.0, ไอโอดีน 800.0, แมกนีเซียม 16.0,  ซีลีเนียม 32.0 และสารถนอมอาหารสตัว ์6.6 กรัม. ปรับให้ครบ 1 กก. ดว้ยสื	อ 
2คาํนวณองคป์ระกอบทางเคมีของอาหารโดยใชฐ้านขอ้มูลจาก รําไพร และคณะ (2547); วรรณา และคณะ (2548) และ Wan Zahari และ 
Alimon (2004) 
 

4.  การทดลองและการเกบ็ข้อมูล 
 การทดลองแบง่เป็น 2 ระยะ ดงันี�  
 1. ระยะปรับตวั ใช้ระยะเวลา 14 วนั เป็นช่วงที	ฝึกให้สัตวมี์ความคุ้นเคยกบัสภาพการ
ทดลองและอาหารก่อนเขา้สู่การทดลองจริง  สุ่มแพะทดลองตามแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อค
สมบูรณ์ โดยแพะแต่ละตวัอยูใ่นคอกขงัเดี	ยวที	มีนํ� าสะอาดให้กินตลอดเวลา ให้ไดรั้บอาหารผสมสําเร็จ
ตามทรีทเมนตที์	กาํหนดแบบเต็มที	 วนัละ 2 ครั� งในตอนเชา้ให้อาหารเวลา ประมาณ 08.00 นาฬิกา และ
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ในตอนบ่ายเวลาประมาณ 16.00 นาฬิกาโดยในคอกแต่ละคอกมีนํ� าสะอาดให้กินตลอดเวลา ในการให้
อาหารช่วงเชา้ทาํการชั	งอาหารที	ให้   และชั	งอาหารที	เหลือในช่วงเยน็   และในช่วงเยน็ทาํการชั	งอาหาร
ที	ให ้และชั	งอาหารที	เหลือในช่วงเชา้ของวนัถดัไป โดยจดบนัทึกปริมาณอาหารที	ให้และอาหารที	เหลือ
ทั�งเชา้และเยน็ทุกวนัเพื	อนาํไปคาํนวณปริมาณการกินไดแ้ต่ละวนั   
 2.  ระยะทดลอง เป็นระยะเก็บขอ้มูลใชร้ะยะเวลา 95 วนั แพะแต่ละตวัถูกเลี�ยงไวใ้นกรงขงั
เดี	ยว ไดรั้บอาหารตามกลุ่มทดลองเหมือนระยะปรับตวั ให้อาหารวนัละ 2 ครั� ง ในเวลา 08.00 นาฬิกา  
และ 16.00 นาฬิกาและมีนํ� าสะอาดให้แพะกินอยา่งเพียงพอตลอดเวลา ทาํความสะอาดภาชนะที	ใส่นํ� า
และอาหารทุกวนั เกบ็ขอ้มูล ดงันี�  
 2.1 บนัทึกปริมาณการกินไดข้องอาหารตลอดระยะทดลอง โดยชั	งนํ� าหนกัและบนัทึก
ปริมาณอาหารที	ให้และอาหารที	เหลือในวนัถดัไป   แลว้นาํมาคาํนวณปริมาณการกินได้ในแต่ละวนั   
สุ่มเก็บอาหารก่อนให้สัตวท์ดลอง และอาหารที	เหลือในแต่ละวนัเพื	อนาํไปวิเคราะห์หาความชื�นโดย
นาํไปอบที	อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เพื	อใชป้รับปริมาณการกินไดใ้หอ้ยูใ่นรูปของวตัถุแหง้ 
   2.2 ก่อนผสมอาหารทุกครั� งสุ่มเก็บตวัอยา่งทางใบปาล์มนํ� ามนั หญา้แห้ง กากตะกอน
นํ�ามนัปาลม์แหง้ และสุ่มเกบ็อาหารผสมสาํเร็จทั�ง 2 สูตร เพื	อนาํไปวเิคราะห์องคป์ระกอบทางเคมี  
  2.3 ชั	งนํ�าหนกัแพะทุกๆ 15 วนั ตลอดการทดลองเพื	อดูการเปลี	ยนแปลงนํ� าหนกัในแต่ละ
ช่วง  รวมทั�งคาํนวณอตัราการเจริญเติบโตและอตัราการเปลี	ยนอาหารเป็นนํ�าหนกัตวั 
 2.4 สุ่มเกบ็มูลแพะเพื	อนาํมาวเิคราะห์การยอ่ยไดข้องโภชนะ ในวนัที	 91-95 ของการ
ทดลอง  ทาํการสุ่มเกบ็มูลแพะแต่ละตวัทางทวารหนกั (rectal sampling) ตวัละประมาณ 50-80 กรัม ใน
เวลาประมาณ 11.00 นาฬิกา เมื	อเกบ็มูลครบ 5 วนั นาํมูลของแต่ละตวัมารวมกนั และสุ่มเกบ็ไวเ้พียง 
300-500 กรัม แช่เกบ็ไวใ้นอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  
 2.5 นาํอาหารและมูลที	สุ่มเกบ็ไว ้มาอบใหแ้หง้ที	อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส หลงัจากนั�น
นาํไปบดผา่นรูตะแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร เพื	อเกบ็ไวว้ิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีไดแ้ก่ วตัถุแหง้ 
โปรตีนรวม และเถา้ ตามวธีิการของ AOAC (1990) วเิคราะห์ผนงัเซลล ์ ลิกโนเซลลูโลส และ ลิกนิน 
ตามวธีิการของ Goering และ Van Soest (1970) และวเิคราะห์เถา้ที	ไมล่ะลายในกรด (acid insoluble ash, 
AIA) ตามวธีิการของ Van Keulen และ Young (1977) หลงัจากนั�นจึงนาํขอ้มูลไปคาํนวณสัมประสิทธิ�
การยอ่ยได ้ตามวธีิการของ Schnieder และ Flatt (1975) 
 2.6 การศึกษาคุณภาพซากและองคป์ระกอบของซาก เมื	อเลี� ยงแพะครบกาํหนด  95 วนั 
สุ่มแพะกลุ่มละ 4 ตวั นาํมาฆ่าและชาํแหละซากตามวิธีการที	ดดัแปลงจาก วินยั (2528)  เก็บขอ้มูล
นํ� าหนกัซาก องคป์ระกอบของร่างกาย (หวัและเขา หนงั ระบบทางเดินอาหาร เลือด แขง้ หาง ตบั ปอด
และหลอดลม ไขมนัรวม อณัฑะและองคชาติ มา้ม หวัใจ กระบงัลม และไต)  ความยาว และความกวา้ง
ของซาก ความยาวเนื�อสันนอก และสันใน พื�นที	หนา้ตดัเนื�อสัน (ระหวา่งกระดูกซี	โครงซี	ที	 12 และ 13) 
องค์ประกอบและสัดส่วนของซาก (เปอร์เซ็นต์เนื�อแดง เปอร์เซ็นตไ์ขมนัในซาก เปอร์เซ็นต์เนื�อเยื	อ
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เกี	ยวพนั เปอร์เซ็นตก์ระดูก สัดส่วนเนื�อแดง : กระดูก และสัดส่วนเนื�อแดงรวมไขมนั : กระดูก)   และทาํ
การตดัซากแพะแบบสากลตามรายละเอียดของ  มกอช. (2549) ไดแ้ก่  ไหล่ (shoulder)  สันซี	โครง  
(rack)  สันสะเอว  (loin)  สะโพก (chump)  ขาหนา้  (fore leg)  อก  (breast)  คอ (neck)  และขาหลงั 
(leg) ศึกษาคุณภาพซากโดยใช้กล้ามเนื�อสันนอกระหว่างกระดูกซี	โครงซี	ที	 9-12 เพื	อวดัสีโดยใช้
เครื	องวดัสีอตัโนมติั วดัความเป็นกรด-ด่างโดยใช ้pH meter (pH electrode MP 125 LE, Switzerland) 
วดัไขมนัแทรกในกลา้มเนื�อ (marbling) โดยใช้เกรดไขมนัแทรกในกลา้มเนื�อของ USDA และศึกษา
องค์ประกอบทางเคมี (โดยวิธีประมาณ) ไดแ้ก่ โปรตีน ไขมนั และเถา้ ตามวิธีการของ AOAC (1990) 
และวิเคราะห์ค่า Iodine value ของไขมนัสันหลงัในซากแพะตามวิธีการของ เสาวลกัษณ์ และมุฑิตา 
(2544) และ IUPAC (1979)    
   2.7 การวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิต 
   ทาํการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าอาหาร 1 กิโลกรัม  ตน้ทุนค่าอาหาร
ทั�งหมด ตน้ทุนคา่อาหารต่อนํ�าหนกัตวัที	เพิ	มขึ�น 1 กิโลกรัม ตน้ทุนค่าอาหารและพนัธ์ุ  ผลตอบแทนเมื	อ
หกัตน้ทุนคา่อาหารและพนัธ์ุ   และผลตอบแทนเมื	อหกัเฉพาะตน้ทุนคา่อาหาร 
      2.8 การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
          นําข้อมูลที	ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) ตามแผนการ
ทดลองแบบ 2 x 2 แฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี	ยโดยใชว้ิธี  Duncan’s multiple  range  test  (Steel and Torrie, 1980) ส่วนตน้ทุนการ
ผลิตแสดงในรูปคา่เฉลี	ย 
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ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 
 

1.  องค์ประกอบทางเคมีของอาหารที�ใช้ทดลอง 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของทางใบปาล์มนํ� ามนัแห้ง หญา้พลิแคททูลั	มแห้ง  
กากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม และอาหารผสมสําเร็จที	ใช้ในการทดลอง แสดงดงัตารางที	 3 พบวา่ ทางใบ
ปาล์มนํ� ามนัแห้งประกอบด้วย เถ้า 8.48 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนรวม 5.95 เปอร์เซ็นต์ ไขมนัรวม 2.61 
เปอร์เซ็นต ์ผนงัเซลล ์70.01 เปอร์เซ็นต ์ลิกโนเซลลูโลส 58.24 เปอร์เซ็นต ์และลิกนิน 14.63 เปอร์เซ็นต ์
ซึ	 งมีค่าใกลเ้คียงกบัการศึกษาหลายๆ การศึกษาที	รายงานวา่ ทางใบปาล์มนํ� ามนัประกอบดว้ย เถา้ 4.7-
10.02 เปอร์เซ็นต ์โปรตีนรวม 4.2-6.25 เปอร์เซ็นต ์ไขมนัรวม 1.2-3.33 เปอร์เซ็นต ์ผนงัเซลล์ 67.6-69.5 
เปอร์เซ็นต ์ลิกโนเซลลูโลส 45.5-54.62 เปอร์เซ็นต ์และลิกนิน 22.52-47.35 เปอร์เซ็นต ์(ประดิษฐ์ และ
คณะ, 2551; Ishida and Abu Hassan, 1997; Khamseekhiew et al., 2002; Wan Zahari and Alimon, 
2004)  สาํหรับองคป์ระกอบทางเคมีของหญา้พลิแคททูลั	มแหง้ พบวา่ ประกอบดว้ย เถา้ 6.79 เปอร์เซ็นต ์
โปรตีนรวม 2.84 เปอร์เซ็นต์ ไขมันรวม 1.04 เปอร์เซ็นต์ ผนังเซลล์ 78.75 เปอร์เซ็นต ์ 
ลิกโนเซลลูโลส 48.37 เปอร์เซ็นต ์และลิกนิน 5.97 เปอร์เซ็นต ์ซึ	 งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของลินดา 
(2551) และ ขวญัชนก (2552) ที	รายงานวา่ หญา้พลิแคททูลั	มแหง้ที	อายกุารตดั 70 วนัที	ผา่นการเก็บเมล็ด
แล้ว ประกอบด้วยอินทรียวตัถุ 92.01-92.88 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนรวม 1.47-3.62 เปอร์เซ็นต ์ 
ผนงัเซลล์ 81.38-87.45 เปอร์เซ็นต ์ และลิกโนเซลลูโลส 50.02-56.10 เปอร์เซ็นต ์สําหรับองคป์ระกอบ
ทางเคมีของกากตะกอนนํ�ามนัปาลม์ที	ใชท้ดลอง พบวา่ ประกอบดว้ย เถา้ 21.70 เปอร์เซ็นต ์โปรตีนรวม 
15.44 เปอร์เซ็นต์ ไขมนัรวม 16.14 เปอร์เซ็นต์ ผนงัเซลล์ 60.61 เปอร์เซ็นต์ ลิกโนเซลลูโลส 59.96 
เปอร์เซ็นต์ และลิกนิน 22.79 เปอร์เซ็นต์ ซึ	 งระดบัโปรตีนรวมและไขมนัรวมของกากตะกอนนํ� ามนั
ปาล์มที	ใช้ในการศึกษาครั� งนี�  ต ํ	ากวา่รายงานของ Seephueak และคณะ (2011) ที	พบวา่ กากตะกอน
นํ� ามนัปาล์มมีโปรตีนรวม และ ไขมนัรวม 6.6 และ 58.88 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดับ อย่างไรก็ตาม 
องคป์ระกอบทางเคมีของกากตะกอนนํ� ามนัปาล์มในการศึกษาครั� งนี�  สูงกวา่การศึกษาของโอภาสและ
คณะ (2552ข) ซึ	 งวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกากตะกอนนํ� ามนัปาล์มที	สุ่มเก็บตวัอย่างจาก
โรงงานสกดันํ� ามนัปาล์มในภาคใต้จาํนวน 26 โรงงาน และรายงานว่า กากตะกอนนํ� ามันปาล์ม 
ประกอบดว้ย โปรตีนรวม และไขมนัรวม เฉลี	ย 14 และ 11 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั Bamikole และ 
Ikhatua (2009) กล่าวว่า  ความแตกต่างขององค์ประกอบทางเคมีของกากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม            
อาจเนื	องจากความแตกต่างของพนัธ์ุปาล์มนํ� ามนั กระบวนการและประสิทธิภาพของการสกดันํ� ามนั 
โดยกากตะกอนนํ� ามันปาล์มในประเทศไนจีเรีย มีไขมันรวมอยู่ในช่วง 33.9-38.84 เปอร์เซ็นต ์
(Bamikole and Ikhatua, 2009; Bamikole and Babayemi, 2008) ในขณะที	กากตะกอนนํ� ามนัปาล์มของ
ประเทศมาเลเซียมีไขมนัรวมอยูใ่นช่วง  6.33-8.8 เปอร์เซ็นต ์(Shibata and Osman, 1988; Vadiveloo, 
1986)  
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 องคป์ระกอบทางเคมีของอาหารผสมสําเร็จที	ใช้ทางใบปาล์มนํ� ามนัแห้งร่วมกบักากตะกอน 
นํ� ามนัปาล์ม (TMR-OPF-POS) และอาหารผสมสําเร็จที	ใช้หญา้แห้ง (TMR-Plicat) พบวา่ อาหารทั�ง  
2 สูตร มีโปรตีนรวมใกลเ้คียงกนั 18.32 และ 18.56 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั (ตารางที	 3) ซึ	 งสูงกว่า
เปอร์เซ็นต์โปรตีนรวมที	คาํนวณไวเ้ล็กน้อย ส่วนเปอร์เซ็นต์ไขมนัรวม ลิกโนเซลลูโลส และลิกนิน 
พบวา่ สูตรอาหารที	ใช้ทางใบปาลม์นํ� ามนัแห้งร่วมกบักากตะกอนนํ� ามนั มีไขมนัรวม ลิกโนเซลลูโลส 
และลิกนิน   4.43, 32.87 และ 9.36 เปอร์เซ็นต ์สูงกวา่สูตรอาหารที	ใชห้ญา้แห้งซึ	 งมีค่า 1.49, 28.25 และ 
4.87 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั ทั�งนี� เนื	องจากกากตะกอนนํ� ามนัปาล์มที	ใชใ้นสูตรอาหาร มีเปอร์เซ็นตไ์ขมนั
รวม  ลิกโนเซลลูโลส  และลิกนินสูง 

 

ตารางที� 3 องคป์ระกอบทางเคมีของอาหารที	ใชท้ดลอง (%บนฐานวตัถุแหง้) 
รายการ วตัถุแหง้ เถา้ โปรตีนรวม ไขมนัรวม ผนงัเซลล ์ ลิกโนเซลลูโลส ลิกนิน 

ทางใบปาลม์นํ� ามนัแหง้ 90.90 8.48 5.95 2.61 70.01 58.24 14.63 
หญา้พลิแคททูลั	มแหง้ 90.00 6.79 2.84 1.04 78.75 48.37 5.97 
กากตะกอนนํ� ามนัปาลม์1 21.59 21.70 15.44 16.14 60.61 59.96 22.79 
TMR -Plicat 84.89 8.82 18.32 1.49 55.58 28.25 4.87 
TMR-OPF-POS  80.77 9.95 18.56 4.43 48.21 32.87 9.36 

1ประกอบดว้ยแร่ธาตุ P, K, Ca, Mg และ Na เท่ากบั 0.26, 1.01 1.31 0.35 และ 0.01 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั; Fe, Mn, Cu และ Zn เทา่กบั 
2,197.91, 115.22, 68.73 และ 43.77 พีพีเอม็ ตามลาํดบั 
 

2.  ปริมาณการกนิได้ อตัราการเจริญเติบโต และอตัราการเปลี�ยนอาหารเป็นนํ-าหนักตัว 
 ตารางที	 4  แสดงผลของพนัธ์ุและชนิดของอาหารผสมสําเร็จต่อปริมาณการกินได ้อตัราการ
เจริญเติบโต และอตัราการเปลี	ยนอาหารเป็นนํ�าหนกัตวัของแพะ พบวา่แพะทั�งสองพนัธ์ุมีปริมาณอาหาร
ที	กินไดไ้ม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) แต่แพะที	เลี� ยงดว้ยอาหารผสมสําเร็จที	ใชท้างใบปาล์มนํ� ามนั
แห้งร่วมกบักากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม มีปริมาณการกินไดบ้นฐานเปอร์เซ็นต์ของนํ� าหนกัตวั และกรัม/
กิโลกรัมนํ� าหนกัเมแทบอลิก สูงกวา่แพะกลุ่มที	เลี� ยงดว้ยอาหารผสมสําเร็จที	ใช้หญา้พลิแคททูลั	มแห้ง
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (P<0.05)  ถึงแมว้า่ในสูตรอาหารผสมสําเร็จที	ใช้ทางใบปาล์มนํ� ามนัแห้ง
ร่วมกบักากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม มีเปอร์เซ็นตไ์ขมนัสูงกวา่อาหารผสมสําเร็จที	ใชห้ญา้พลิแคททูลั	มแห้ง 
แต่ไมเ่กินระดบัที	แนะนาํไวที้	 5 เปอร์เซ็นต ์(Byers and Schelling, 1988) เพราะถา้มีไขมนัในสูตรอาหาร
มากกวา่ 5 เปอร์เซ็นต ์ นอกจากจะมีผลกระทบทาํให้การกินไดล้ดลงแลว้  ยงัมีผลทาํให้การยอ่ยไดใ้น
กระเพาะรูเมนลดลงดว้ย (Ørskov and Ryle, 1990) และเมื	อเปรียบเทียบปริมาณการกินไดข้องแพะใน
การศึกษาครั� งนี�กบัปริมาณการกินไดข้องแพะในการศึกษาของกนัยารัตน์ (2546) ที	ใชข้า้วโพดหมกั และ
หญา้เนเปียร์หมกัเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารผสมสําเร็จซึ	 งจดัวา่เป็นอาหารหยาบที	มีคุณภาพดี 
แพะมีปริมาณการกินได ้2.50 และ 2.50 เปอร์เซ็นตข์องนํ� าหนกัตวั ตามลาํดบั  และการศึกษาของสุนทร
และคณะ (2553) ที	ใช้ทางใบปาล์มนํ� ามนัหมกัเป็นแหล่งอาหารหยาบร่วมกบัอาหารขน้ในอตัราส่วน 
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50:50 ในอาหารผสมสาํเร็จเลี�ยงแพะ แพะมีปริมาณการกินได ้2.16 เปอร์เซ็นตข์องนํ�าหนกัตวั พบวา่ การ
ใชท้างใบปาล์มนํ� ามนัร่วมกบักากตะกอนนํ� ามนัในอาหารผสมสําเร็จ และการใชห้ญา้พลิแคททูลั	มแห้ง
ในอาหารผสมสําเร็จ ส่งผลให้แพะมีปริมาณการกินไดที้	สูงกวา่ ทั�งนี� ในการทาํอาหารผสมสําเร็จส่วน
ใหญ่มกัจะประสบปัญหาเรื	องการเลือกกินอาหารของสัตว ์เนื	องจากวตัถุดิบอาหารสัตว ์โดยเฉพาะ
อาหารหยาบมีขนาดใหญ่เกินไป ทาํให้อาหารที	ผสมไม่เป็นเนื�อเดียวกนั การทดลองครั� งนี� จึงมีการใช้
วตัถุดิบอาหารขน้ทุกตวัที	มีขนาดเล็ก และบดอาหารหยาบให้มีขนาดเล็ก โดยบดผา่นตะแกรงขนาดเส้น
ผา่นศูนยก์ลาง 0.75 เซนติเมตร เนื	องจากลาํตน้ของหญา้พลิแคททูลั	มแห้ง และทางใบปาล์มนํ� ามนัแห้ง 
โดยเฉพาะส่วนที	เป็นแกนทางใบปาล์มนํ� ามนัซึ	 งมีความแข็งมาก แพะไม่ชอบกิน และเลือกกินเฉพาะ
ส่วนที	เป็นใบยอ่ย การบดใหมี้ขนาดเล็กลงจึงช่วยลดการเลือกกินของสัตว ์อยา่งไรก็ตาม การใชว้ตัถุดิบ
อาหารสัตวโ์ดยเฉพาะอาหารหยาบที	มีขนาดเล็ก ในขณะที	ผสมอาหารจะมีฝุ่ นฟุ้งกระจายมาก การใชน้ํ� า 
5 กิโลกรัม ผสมกบักากนํ� าตาลในสูตรอาหาร แลว้ใชบ้วัรดนํ� าที	มีรูขนาดเล็กๆ รดในขณะที	ผสมอาหาร 
จะช่วยลดฝุ่ น และทาํใหอ้าหารมีกลิ	นหอมของนํ� าตาล ช่วยเพิ	มความน่ากิน แต่ไม่ควรเก็บอาหารไวน้าน
เกิน 5 วนั เพราะอาหารจะเริ	มมีเชื�อราเกิดขึ�น และมีกลิ	นเปรี� ยว 
 สําหรับการเจริญเติบโตของแพะพบว่า พนัธ์ุและชนิดของอาหารผสมสําเร็จไม่มีผลทาํให้
นํ� าหนกัเพิ	ม อตัราการเจริญเติบโต และอตัราการเปลี	ยนอาหารเป็นนํ� าหนกัตวัของแพะแตกต่างกนัทาง
สถิติ (P>0.05) (ตารางที	 4) ทั�งนี� แพะลูกผสมพื�นเมือง-แองโกลนูเบียน และแพะลูกผสมพื�นเมือง-บอร์ 
ในการศึกษาครั� งนี� มีอตัราการเจริญเติบโตใกลเ้คียงกบัการศึกษาของกนัยารัตน์ (2546) ซึ	 งเลี� ยงแพะ
ลูกผสมพื�นเมือง-แองโกลนูเบียน ดว้ยอาหารผสมสําเร็จที	ใช้ขา้วโพดหมกัหรือหญา้เนเปียร์หมกัเป็น
แหล่งอาหารหยาบ (106.40 และ 102.10 กรัมต่อตวัต่อวนั ตามลาํดับ) เมื	อเปรียบเทียบอตัราการ
เจริญเติบโต แสดงให้เห็นว่าการนําทางใบปาล์มนํ� ามนัมาทาํให้แห้งแล้วสับหรือบดให้มีขนาดเล็ก  
ช่วยเพิ	มช่องทางการใชป้ระโยชน์จากทางใบปาล์มนํ� ามนันอกเหนือจากการทาํใบปาล์มนํ� ามนัหมกัหรือ
การให้กินแบบสด ซึ	 งจะเป็นพื�นฐานในการพฒันาการทาํอาหารผสมสําเร็จที	ใช้ทางใบปาล์มนํ� ามนั
อดัเม็ดต่อไป นอกจากปัจจยัทางด้านอาหารแลว้ พนัธ์ุแพะที	ใช้เลี� ยงก็มีความสําคญัเช่นเดียวกนั ทาง
ภาครัฐและเอกชนต่างไดมี้การนาํเขา้แพะพนัธ์ุใหม่ๆ เพื	อนาํมาเลี� ยง และปรับปรุงพนัธ์ุเพื	อให้มีความ
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของทอ้งถิ	นนั�นๆ ในปัจจุบนัพบวา่แพะพนัธ์ุเนื�อที	กาํลงัได้รับความนิยม
นาํไปเลี� ยง หรือนาํไปปรับปรุงพนัธ์ุเป็นแพะลูกผสมคือ แพะพนัธ์ุบอร์ (Boer) (Shrestha and Fahmy, 
2007) ซึ	 งเป็นแพะเนื�อขนาดใหญ่ นาํเขา้จากประเทศอาฟริกาใต ้ซึ	 งกรมปศุสัตวแ์ละภาคเอกชนไทยได้
นาํเขา้มาเลี�ยงเป็นแพะเนื�อ และใชป้รับปรุงพนัธ์ุโดยผสมกบัพนัธ์ุพื�นเมือง จากผลการทดลองพนัธ์ุแพะ
ลูกผสมพื�นเมือง-บอร์ พบว่ามีอตัราการเจริญเติบโตสูงเฉลี	ย 97.18 กรัม/วนั และมีอตัราการเปลี	ยน
อาหารเป็นนํ�าหนกัตวั 7.66 จึงเป็นแพะอีกสายพนัธ์ุที	มีศกัยภาพ สามารถนาํมาเลี�ยงแบบขุนไดเ้ป็นอยา่ง
ดี แต่เนื	องจากขอ้มูลเกี	ยวกบัการเลี�ยงแพะขุนลูกผสมพื�นเมือง-บอร์ค่อนขา้งมีจาํกดั จึงควรส่งเสริมให้มี
การศึกษาวจิยัเพิ	มเติม 
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ตารางที� 4 ผลของพนัธ์ุและชนิดของอาหารผสมสาํเร็จต่อปริมาณการกินได ้อตัราการเจริญเติบโต  
 และอตัราการเปลี	ยนอาหารเป็นนํ�าหนกัตวัของแพะ (คา่เฉลี	ย+ความคลาดเคลื	อนมาตรฐาน) 

รายการ 

พนัธ์ุ อาหารผสมสําเร็จ ความแตกต่างทางสถิติ 

พื-นเมือง-แอง
โกลนูเบียน 

พื-นเมือง-บอร์ TMR-Plicat 
TMR-OPF-

POS 
พนัธ์ุ 

อาหาร
ผสม
สําเร็จ 

พนัธ์ุ  x 
อาหาร
ผสม
สําเร็จ 

จาํนวนแพะ (ตวั) 7 7 7 7    
ปริมาณการกนิได้ (วตัถุแห้ง) 
ตลอดการทดลอง         
 กิโลกรัม 70.21+3.87 68.70+3.54 64.72+4.05 74.18+2.78 ns ns ns 
 กรัม/ตวั/วนั 780.06+43.05 763.32+39.32 719.14+45.05 824.24+30.92 ns ns ns 
เปอร์เซ็นตข์องนํ�าหนกัตวั 3.32+0.10 3.33+0.11 3.14+0.08 3.50+0.09 ns * ns 
กรัม/กิโลกรัม0.75 72.88+2.41 72.64+2.42 68.53+2.19 76.99+2.02 ns * ns 
นํ�าหนกัเริ	มทดลอง (กก.) 18.76+0.89 18.33+0.90 18.57+1.01 18.51+0.77 ns ns ns 
นํ�าหนกัสิ�นสุดการทดลอง (กก.) 28.06+1.22 27.56+1.10 26.91+1.27 28.71+0.98 ns ns ns 
นํ�าหนกัเพิ	ม (กก.) 9.73+0.59 9.22+0.67 8.69+0.34 10.19+0.75 ns ns ns 
อตัราการเจริญเติบโต  
(กรัม/ตวั/วนั) 

93.98+8.87 97.18+6.71 92.31+4.14 98.73+9.83 ns ns ns 

อตัราการเปลี	ยนอาหารเป็น
นํ�าหนกัตวั 

7.65+0.43 7.66+0.37 7.69+0.38 7.62+0.41 ns ns ns 

ns = ไมมี่ความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05);  * = มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05) 
 

3. ผลของพนัธ์ุและชนิดของอาหารผสมสําเร็จต่อสัมประสิทธิMการย่อยได้ของโภชนะ 
 ตารางที	 5 แสดงผลของพนัธ์ุและชนิดของอาหารผสมสําเร็จต่อสัมประสิทธิ� การยอ่ยไดข้อง
โภชนะพบวา่ แพะพนัธ์ุลูกผสมพื�นเมือง-แองโกลนูเบียน และแพะลูกผสมพื�นเมือง-บอร์ มีสัมประสิทธิ�
การยอ่ยไดข้องวตัถุแห้ง อินทรียวตัถุ โปรตีน ผนงัเซลล์ และลิกโนเซลลูโลส ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
(P>0.05) แต่แพะที	เลี� ยงด้วยอาหารผสมสําเร็จที	ใช้ทางใบปาล์มนํ� ามนัแห้งร่วมกบักากตะกอนนํ� ามนั
ปาล์ม มีสัมประสิทธิ� ของการย่อยได้ของวตัถุแห้ง อินทรียวตัถุ โปรตีนรวม ผนังเซลล์ และลิกโน-
เซลลูโลส สูงกว่าแพะที	เลี� ยงด้วยอาหารผสมสําเร็จที	ใช้หญา้พลิแคททูลั	ม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
(P<0.05) จึงทาํให้แพะที	เลี� ยงด้วยอาหารผสมสําเร็จที	ใช้ทางใบปาล์มนํ� ามนัแห้งร่วมกบักากตะกอน
นํ� ามนัปาล์ม มีปริมาณการกินไดที้	สูงกว่า อย่างไรก็ตาม เมื	อพิจารณาจากองค์ประกอบทางเคมีของ
อาหารผสมสําเร็จทั�ง 2 สูตร พบวา่ อาหารผสมสําเร็จที	ใช้ทางใบปาล์มนํ� ามนัแห้งร่วมกบักากตะกอน
นํ�ามนัปาลม์ มีเปอร์เซ็นตลิ์กนินที	สูงกวา่อาหารผสมสาํเร็จที	ใชห้ญา้แหง้ ซึ	 งการยอ่ยไดข้องเซลลูโลสใน
กระเพาะรูเมนส่วนใหญ่จะขึ�นอยูก่บัปริมาณลิกนินในอาหารหยาบ กล่าวคือ ถา้มีลิกนินมากจะทาํให้การ
ยอ่ยไดข้องเซลลูโลสลดลง (ฉลอง, 2541) แต่คา่สัมประสิทธิ� ของการยอ่ยไดข้องโภชนะของแพะที	ไดรั้บ
อาหารผสมสําเร็จที	ใช้ทางใบปาล์มนํ� ามนัแห้งร่วมกบักากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม กลบัมีค่าสูงกวา่ แพะที	
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ได้รับอาหารผสมสําเร็จที	ใช้หญ้าแห้ง ซึ	 งจากการสุ่มแพะเพื	อศึกษาองค์ประกอบของซาก เป็นที	น่า
สังเกตวา่ แพะกลุ่มที	ไดรั้บอาหารผสมสาํเร็จที	ใชท้างใบปาลม์นํ�ามนัแหง้ร่วมกบักากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม 
มีนํ� าหนกัของกระเพาะแทสู้งกวา่กลุ่มที	ไดรั้บอาหารผสมสําเร็จที	ใชห้ญา้แห้ง จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ	งที	
ทาํใหแ้พะกลุ่มนี� มีประสิทธิภาพการยอ่ยไดข้องโภชนะที	ดีกวา่ 
 

ตารางที� 5  ผลของพนัธ์ุและชนิดของอาหารผสมสาํเร็จต่อสัมประสิทธิ� ของการยอ่ยไดข้องโภชนะของ 
 แพะ (คา่เฉลี	ย+ความคลาดเคลื	อนมาตรฐาน) 

รายการ 

พนัธ์ุ อาหารผสมสําเร็จ ความแตกต่างทางสถิติ 

พื-นเมือง-
แองโกล
นูเบียน 

พื-นเมือง-บอร์ TMR-Plicat TMR-OPF-
POS 

พนัธ์ุ อาหารผสม
สําเร็จ 

พนัธ์ุ  x 
อาหารผสม

สําเร็จ 

จาํนวนแพะ (ตวั) 7 7 7 7    
สมัประสิทธิ� ของการยอ่ยได ้(%) 
  วตัถุแห้ง 56.23+2.65 55.81+2.39 47.84+0.42 64.20+1.52 ns ** ns 
  อินทรียวตัถุ 58.97+2.71 58.49+2.45 50.54+0.51 66.92+1.66 ns ** ns 
  โปรตีนรวม 65.87+2.57 66.57+2.18 59.65+1.62 72.78+1.46 ns ** ns 
  ผนงัเซลล ์ 56.63+1.41 55.99+1.18 54.34+0.70 58.28+1.51 ns * ns 
  ลิกโนเซลลูโลส 45.13+2.04 42.75+2.15 39.20+1.71 48.69+1.63 ns ** ns 
ns = ไมมี่ความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05);  * = มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05); ** = มีความแตกต่างกนัทางสถิติ
อยา่งมีนยัสาํคญัยิ	ง (P<0.01) 
 

4.  ผลของพนัธ์ุและชนิดของอาหารผสมสําเร็จต่อลกัษณะของซาก และองค์ประกอบของร่างกายแพะ  
 ตารางที	 6 แสดงผลของพนัธ์ุและชนิดของอาหารผสมสําเร็จต่อลกัษณะของซาก และ
องค์ประกอบของร่างกาย พบว่า แพะที	ได้รับอาหารผสมสําเร็จที	ใช้ทางใบปาล์มนํ� ามนัแห้งร่วมกบั 
กากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม มีเปอร์เซ็นต์ซากอุ่นมากกวา่แพะที	ไดรั้บอาหารผสมสําเร็จที	ใช้หญา้พลิแคท-
ทูลั	มแห้ง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (P<0.05)  และแพะลูกผสมพื�นเมือง-แองโกลนูเบียน มีเปอร์เซ็นต์
ซากอุ่นมากกวา่แพะลูกผสมพื�นเมือง-บอร์ อยา่งมีนยัสําคญัยิ	งทางสถิติ (P<0.01) เนื	องจากแพะลูกผสม
พื�นเมือง-แองโกลนูเบียน และแพะที	ได้รับอาหารผสมสําเร็จที	ใช้ทางใบปาล์มนํ� ามนัแห้งร่วมกบักาก
ตะกอนนํ�ามนัปาลม์ มีแนวโนม้ของนํ�าหนกัซากอุ่นที	สูงกวา่แพะลูกผสมพื�นเมือง-บอร์ และแพะที	ไดรั้บ
อาหารผสมสาํเร็จที	ใชห้ญา้พลิแคททูลั	ม นอกจากนี�แพะลูกผสมพื�นเมือง-แองโกลนูเบียนยงัมีความกวา้ง
ซาก ความยาวสันนอก และพื�นที	หนา้ตดัเนื�อสันนอก สูงกวา่แพะลูกผสมพื�นเมือง-บอร์ อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติ (P<0.05)   ในขณะที	แพะที	ไดรั้บอาหารผสมสําเร็จที	ใช้ทางใบปาล์มนํ� ามนัแห้งร่วมกบักาก
ตะกอนนํ� ามนัปาล์ม มีความยาวสันในสูงกวา่แพะที	ไดรั้บอาหารผสมสําเร็จที	ใชห้ญา้พลิแคททูลั	มแห้ง 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (P<0.05) ซึ	 งเปอร์เซ็นตซ์ากอุ่น และความกวา้งซากของแพะลูกผสมพื�นเมือง-
แองโกลนูเบียนในการศึกษาครั� งนี�  ใกลเ้คียงกบัการศึกษาของณัฐพล (2548) ที	รายงานวา่ แพะลูกผสม
พื�นเมือง-แองโกลนูเบียนที	ไดรั้บขา้วโพดหมกัเสริมดว้ยอาหารขน้ มีเปอร์เซ็นตซ์ากอุ่น และความกวา้ง
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ซาก 46.96 เปอร์เซ็นต ์และ 63.56 เซนติเมตร ตามลาํดบั เมื	อพิจารณาองคป์ระกอบของร่างกายพบวา่ 
พนัธ์ุแพะไม่มีอิทธิพลต่อนํ� าหนักของหนัง แขง้ หาง อณัฑะ+ องคชาต เลือด กระเพาะอาหาร ลาํไส้ 
ปอด+หลอดลม มา้ม หวัใจ ไต หลอดอาหาร ไขมนัรวม (P>0.05) ส่วนชนิดของอาหารผสมสําเร็จไม่มี
อิทธิพลต่อ หวั+เขา หนงั แขง้ หาง อณัฑะ+ องคชาต เลือด กระเพาะอาหาร ลาํไส้ ตบั ปอด+หลอดลม 
มา้ม กระบงัลม หวัใจ ไต หลอดอาหาร ไขมนัรวม (P>0.05)  
 สําหรับไขมนัแทรกในกลา้มเนื�อ ความเป็นกรด-ด่าง และสีของเนื�อ พบวา่ทั�งชนิดของพนัธ์ุ
แพะ และชนิดของอาหารผสมสําเร็จไม่มีอิทธิพลต่อลกัษณะเหล่านี�  (P>0.05) การวดัไขมนัแทรกใน
กลา้มเนื�อของแพะยงัไม่เคยปรากฏรายงานในประเทศไทย จากการตรวจเอกสารพบวา่ แพะที	มีไขมนั
แทรกในกล้ามเนื�อจะเป็นแพะพนัธ์ุบอร์ (Pi et al., 2005; Ryan et al., 2007) พนัธ์ุสแปนิช  
แองโกรา พนัธ์ุลูกผสมบอร์-สแปนิช และสแปนิช-แองโกรา (Oman et al., 2000) สําหรับค่าความเป็น
กรด-ด่าง และสีของเนื�อ พบวา่ แพะลูกผสมพื�นเมือง-บอร์ในการศึกษาครั� งนี�  มีคา่ความเป็นกรด-ด่างของ
เนื�อ ที	 pH 0 และ pH 24 ชม. ( 6.13 และ 5.75 ตามลาํดบั) ตํ	ากวา่ การศึกษาของ Pi และคณะ (2007) ที	
รายงานวา่ ค่าความเป็นกรด-ด่างของเนื�อ ที	 pH 1 และ pH 24 ชม. ของแพะพนัธ์ุบอร์ ที	ไดรั้บฟางขา้ว
เป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารผสมสําเร็จ (6.37 และ 6.31 ตามลาํดบั) ในขณะที	สีของเนื�อ L* และ b* 
ของแพะลูกผสมพื�นเมือง-บอร์ในการศึกษาครั� งนี�  (40.13 และ 5.75 ตามลาํดบั) สูงกวา่ สีของเนื�อ L* 
และ b* ของแพะพนัธ์ุบอร์ ที	ไดรั้บฟางขา้วเป็นแหล่งอาหารหยาบในอาหารผสมสําเร็จ (34.86 และ 3.89 
ตามลาํดบั) แต่มีคา่ a* (11.0) ตํ	ากวา่คา่ a* ของแพะพนัธ์ุบอร์ ที	ไดรั้บฟางขา้วเป็นแหล่งอาหารหยาบใน
อาหารผสมสําเร็จ (19.24) (Pi et al., 2005)  และเมื	อเปรียบเทียบสีของเนื�อแพะกบัการศึกษาของ Ryan 
และคณะ (2007) ซึ	 งเลี� ยงแพะลูกผสมบอร์โดยใช้อาหารขน้แตกต่างกนั 3 ระดบั (50, 70 และ 90 
เปอร์เซ็นต)์  พบวา่ มีค่า L*  (38.4-38.9) ใกลเ้คียงกบัแพะลูกผสมพื�นเมือง-บอร์ในการศึกษาครั� งนี�  
(40.13) แต่แพะลูกผสมบอร์ในการศึกษาของ Ryan และคณะ (2007) มีค่า a* และ b* (19.4-20.6 และ 
11.9-12.6) สูงกวา่แพะลูกผสมพื�นเมือง-บอร์ของการศึกษาครั� งนี�  (11 และ 5.75 ตามลาํดบั) 
 ไขมนัแทรกในกลา้มเนื�อ และสีของเนื�อเป็นหนึ	งในหลายปัจจยัที	ผูบ้ริโภคใชใ้นการตดัสินใจ
เลือกซื�อเนื�อสัตว ์และใชใ้นการกาํหนดราคาซื�อขาย ดงันั�นในการเลี�ยงแพะขุนเพื	อให้ไดคุ้ณภาพเนื�อที	ดี 
นอกจากจะเลี� ยงด้วยพนัธ์ุที	เหมาะสมแล้ว การใช้อาหารขน้เสริมก็เป็นสิ	งที	มีความจาํเป็นเพื	อให้ได้
ไขมนัแทรกในกลา้มเนื�อ และใหสี้ของเนื�อเป็นที	พึงพอใจของผูบ้ริโภค 
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ตารางที� 6 ผลของพนัธ์ุและชนิดของอาหารผสมสําเร็จต่อลกัษณะของซาก องค์ประกอบของร่างกาย
ไขมันแทรกในกล้ามเนื� อ ความเป็นกรด-ด่าง และสีของเนื� อแพะ (ค่าเฉลี	ย+ความ 
คลาดเคลื	อนมาตรฐาน) 

 

รายการ 

พนัธ์ุ อาหารผสมสําเร็จ ความแตกต่างทางสถิติ 

พื-นเมือง-แอง
โกลนูเบียน 

พื-นเมือง-บอร์ TMR-Plicat TMR-OPF-
POS 

พนัธ์ุ ชนิดของ
อาหาร
ผสม
สําเร็จ 

พนัธ์ุ  x 
ผสม
สําเร็จ 

จาํนวนแพะ (ตวั) 4 4 4 4    
นํ�าหนกัตวัก่อนอดอาหาร (กก.) 30.90+1.27 29.43+1.64 29.15+1.43 31.18+1.45 ns ns ns 
นํ�าหนกัตวัหลงัอดอาหาร (กก.) 29.83+1.21 28.40+1.62 28.23+1.42 30.00+1.41 ns ns ns 
นํ�าหนกัซากอุ่น (กก.) 14.20+0.68 12.77+0.77 12.89+0.86 14.08+0.60 ns ns ns 
เปอร์เซ็นตซ์ากอุ่น 47.52+0.89 44.98+1.12 45.41+1.10 47.08+1.04 ** * ns 
องคป์ระกอบของร่างกาย, % 
หวั+เขา 7.72+0.19 6.95+0.22 7.10+0.30 7.58+0.14 ** ns ns 
หนงั 8.95+0.41 8.68+0.33 8.79+0.33 8.83+0.42 ns ns ns 
แขง้ 2.93+0.08 2.75+0.12 2.82+0.10 2.86+0.11 ns ns ns 
หาง 0.20+0.01 0.20+0.01 0.19+0.01 0.20+0.01 ns ns ns 
อณัฑะ+องคชาต 1.11+0.05 1.05+0.04 1.03+0.05 1.12+0.04 ns ns ns 
เลือด 6.06+0.37 5.90+0.47 5.91+0.47 6.05+0.38 ns ns ns 
กระเพาะอาหารทั�งหมด 2.50+0.09 2.34+0.12 2.33+0.09 2.52+0.12 ns ns ns 
กระเพาะอาหารส่วนต่างๆ (% ต่อนํ�าหนกักระเพาะอาหารทั�งหมด) 
ผา้ขี� ริ�ว 60.56+1.66 57.80+0.82 58.29+1.22 60.06+1.50 ns ns ns 
รังผึ�ง 11.37+0.57 11.12+0.27 11.16+0.37 11.33+0.51 ns ns ns 
สามสิบกลีบ 13.21+0.89 12.78+0.92 11.48+0.82 14.51+0.58 ns ns ns 
กระเพาะแท ้ 17.87+1.28 15.29+1.68 14.10+1.39 19.07+1.10 ns ** ns 
ลาํใส ้ 2.42+0.14 2.17+0.14 2.23+0.11 2.36+0.18 ns ns ns 
ลาํไส้ส่วนต่างๆ (%ต่อนํ�าหนกัลาํใส้ทั�งหมด) 
ลาํใส้เลก็ 65.29+3.68 63.64+1.57 64.05+2.55 64.88+3.10 ns ns ns 
ลาํใส้ใหญ่+ใส้ติ	ง 34.71+3.38 36.36+1.57 35.12+3.10 35.95+2.55 ns ns ns 
ตบั 1.35+0.06 1.51+0.07 1.44+0.08 1.42+0.06 ** ns ns 
ปอด+หลอดลม 1.17+0.06 1.17+0.08 1.14+0.07 1.20+0.07 ns ns ns 
มา้ม 0.19+0.02 0.16+0.01 0.17+0.02 0.18+0.03 ns ns ns 
กระบงัลม 0.41+0.01 0.37+0.01 0.39+0.02 0.39+0.01 * ns ns 
หวัใจ 0.46+0.05 0.42+0.02 0.43+0.03 0.45+0.04 ns ns ns 
ไต 0.25+0.02 0.24+0.01 0.24+0.01 0.25+0.02 ns ns ns 
หลอดอาหาร 0.14+0.01 0.16+0.01 0.14+0.01 0.15+0.01 ns ns ns 
ไขมนัรวม 4.71+0.50 4.66+0.61 4.52+0.55 4.85+0.57 ns ns ns 
ความยาวซาก, ซม. 60.75+1.21 60.63+0.75 60.50+1.34 60.88+0.48 ns ns ns 
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ตารางที� 6  (ต่อ)   ผลของพนัธ์ุและชนิดของอาหารผสมสาํเร็จต่อลกัษณะของซาก องคป์ระกอบของ 
  ร่างกาย ไขมนัแทรกในกลา้มเนื�อ ความเป็นกรด-ด่าง และสีของเนื�อแพะ (คา่เฉลี	ย+ 
  ความคลาดเคลื	อนมาตรฐาน) 

 

รายการ 

พนัธ์ุ อาหารผสมสําเร็จ ความแตกต่างทางสถิติ 

พื-นเมือง-แอง
โกลนูเบียน 

พื-นเมือง-
บอร์ 

TMR-Plicat TMR-OPF-
POS 

พนัธ์ุ ชนิดของ
อาหาร
ผสม
สําเร็จ 

พนัธ์ุ  x 
อาหาร
ผสม
สําเร็จ 

ความกวา้งซาก, ซม. 29.50+0.82 28.38+1.02 28.38+1.15 29.50+0.63 * ns ns 
ความยาวสนันอก, ซม. 46.75+0.98 43.88+0.97 44.13+1.11 46.50+0.93 * ns ns 
ความยาวสนัใน, ซม. 36.38+1.03 34.75+1.16 33.75+0.96 37.38+0.86 ns * ns 
พื�นที	หนา้ตดัเนื�อสนันอก, ซม2. 16.63+1.43 13.00+0.82 14.75+1.28 14.88+1.42 * ns ns 
ไขมนัแทรกในกลา้มเนื�อ1 ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่    
ความเป็นกรด-ด่างของเนื�อ 
pH 0 6.00+0.00 6.13+0.13 6.13+0.13 6.00+0.00 ns ns ns 
pH 24 ชม. 5.88+0.13 5.75+0.16 5.75+0.16 5.88+0.13 ns ns ns 
สีของเนื�อ 
    L* 38.13+0.77 40.13+0.85 39.13+0.91 39.13+0.88 ns ns ns 
    a* 14.36+3.12 11.00+0.73 10.88+0.74 14.50+3.10 ns ns ns 
    b* 5.25+0.37 5.75+0.49 5.38+0.42 5.63+0.46 ns ns ns 

ns = ไม่มีความแตกตา่งกนัทางสถิติ (P>0.05);  * = มีความแตกตา่งกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05); ** = มีความ

แตกตา่งกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญัยิ	ง (P <0.01) 
1เกรดไขมนัแทรกในกลา้มเนื�อของโคเนื�อตามมาตรฐานของ USDA ประกอบดว้ย Moderately Abundant, Slightly 
Abundant, Moderate, Modest, Small และ Slight 
 

5.  ผลของพนัธ์ุ และชนิดของอาหารผสมสําเร็จต่อสัดส่วนซากตามมาตรฐาน มกอช.  
 ตารางที	 7 แสดงผลของพนัธ์ุและชนิดของอาหารผสมสําเร็จต่อสัดส่วนซากตามมาตรฐาน  
มกอช. พบวา่ พนัธ์ุแพะไม่มีอิทธิพล (P>0.05) ต่อสันสะเอว ขาหนา้ ขาหลงั ไหล่ อก และคอ และชนิด
ของอาหารไม่มีอิทธิพล (P>0.05) ต่อสันสะเอว ขาหนา้ ขาหลงั สันซี	โครง ไหล่ อก และคอ เมื	อคิดต่อ
เปอร์เซ็นต์นํ� าหนักซากเย็น แต่เนื	องจากการศึกษาการตัดแต่งซากแพะในประเทศไทยมีน้อยมาก 
โดยเฉพาะการตดัแต่งซากตามมาตรฐาน มกอช. ขอ้มูลที	เผยแพร่ส่วนใหญ่จึงเป็นการตดัแต่งซากตาม
มาตรฐานสากล 
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ตารางที� 7   ผลของพนัธ์ุและชนิดของอาหารผสมสาํเร็จต่อสัดส่วนซากตามมาตรฐานมกอช.  
      (คา่เฉลี	ย+ความคลาดเคลื	อนมาตรฐาน) 
 

รายการ 

 พนัธ์ุ อาหารผสมสําเร็จ ความแตกต่างทางสถิต ิ

 พื-นเมอืง-
แองโกล
นูเบียน 

พื-นเมอืง-
บอร์ 

TMR-Plicat TMR-OPF-
POS 

พนัธ์ุ ชนิดของ
อาหาร
ผสม
สําเร็จ 

พนัธ์ุ  x 
อาหาร
ผสม
สําเร็จ 

จาํนวนแพะ (ตวั) 4 4 4 4    
นํ� าหนกัซากเยน็ (กก.) 13.95 12.39 12.52 13.82 ns ns ns 
สนัสะเอว (กก.) 1.74+0.11 1.51+0.09 1.53+0.11 1.72+0.09 ns ns ns 

(%) 12.47+0.42 12.17+0.14 12.21+0.15 12.42+0.42 ns ns ns 
ขาหนา้ (กก.) 2.73+0.14 2.55+0.17 2.48+0.16 2.80+0.13 ns ns ns 

(%) 19.54+0.25 20.59+0.21 19.88+0.30 20.25+0.29 * ns ns 
ขาหลงั (กก.) 2.89+0.11 2.65+0.13 2.68+0.15 2.85+0.10 ns ns ns 

(%) 20.82+0.40 21.51+0.50 21.68+0.57 20.66+0.23 ns ns ns 
สะโพก (กก.) 0.97+0.05 0.89+0.06 0.84+0.05 1.02+0.04 ns * ns 

(%) 7.01+0.29 7.17+0.27 6.80+0.23 7.37+0.29 ns ** ns 
สนัซี	โครง (กก.) 1.88+0.10 1.50+0.12 1.60+0.13 1.78+0.12 * ns ns 

(%) 13.52+0.31 12.03+0.33 12.74+0.37 12.81+0.47 * ns ns 
ไหล่ (กก.) 0.81+0.06 0.69+0.07 0.68+0.08 0.81+0.04 ns ns ns 

(%) 5.73+0.23 5.44+0.30 5.32+0.33 5.85+0.15 ns ns ns 
อก (กก.) 0.91+0.09 0.90+0.06 0.90+0.08 0.91+0.07 ns ns ns 

(%) 6.45+0.45 7.20+0.26 7.13+0.31 6.52+0.44 ns ns ns 
คอ (กก.) 2.00+0.16 1.69+0.12 1.79+0.18 1.90+0.11 * ns ns 

(%) 14.23+0.69 13.60+0.45 14.08+0.57 13.75+0.61 ns ns ns 
ns = ไม่มีความแตกตา่งกนัทางสถิติ (P>0.05);  * = มีความแตกตา่งกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั (P<0.05) 
** = มีความแตกตา่งกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญัยิ	ง (P<0.01) 
 

6.  ผลของพนัธ์ุ และชนิดของอาหารผสมสําเร็จต่อองค์ประกอบและสัดส่วนซากแพะ 
 ผลของพนัธ์ุและชนิดของอาหารผสมสําเร็จต่อองค์ประกอบและสัดส่วนซากแพะ แสดงดงั
ตารางที	 8 พบวา่ แพะทั�งสองพนัธ์ุจะมีองค์ประกอบและสัดส่วนซากแพะ ไดแ้ก่ เปอร์เซ็นต์เนื�อแดง 
กระดูก เนื�อเยื	อเกี	ยวพนั ไขมนัซาก สัดส่วนเนื�อแดง : กระดูก และเนื�อแดงรวมไขมนั : กระดูก  
ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) ในขณะที	แพะที	ไดรั้บอาหารผสมสําเร็จที	ใชท้างใบปาล์มนํ� ามนัแห้ง
ร่วมกบักากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม มีเปอร์เซ็นตเ์นื�อแดง และเนื�อแดง : กระดูก ตํ	ากวา่ (P<0.05)  และมี
เปอร์เซ็นตไ์ขมนัซากสูงกวา่ (P<0.05) แพะที	ไดรั้บอาหารผสมสําเร็จที	ใชห้ญา้แห้ง จากผลการทดลอง
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จะเห็นไดว้า่ อาหารที	แพะไดรั้บมีผลต่อองคป์ระกอบและสัดส่วนซากแพะ กล่าวคือ แพะที	กินอาหารที	มี
ไขมนัรวมในสูตรอาหารสูง มีสัดส่วนของอาหารขน้ : อาหารหยาบในปริมาณสูง และกินอาหารไดใ้น
ปริมาณที	สูง จะมีการสะสมไขมนัในร่างกายสูงตามไปดว้ย ซึ	 งสอดคลอ้งกบัผลการทดลองของ สาธิต 
(2552) และ Pralomkarn และคณะ (1990) ที	พบวา่แพะที	ไดรั้บการเลี�ยงดูแบบประณีต หรือมีการจดัการ
ที	ดี มีเปอร์เซ็นตไ์ขมนัในซากสูงกวา่แพะกลุ่มที	เลี�ยงแบบกึ	งประณีต หรือแพะที	เลี� ยงแบบปล่อยทุ่งหญา้
ตามธรรมชาติ  
 

ตารางที� 8  ผลของพนัธ์ุและชนิดของอาหารผสมสาํเร็จต่อองคป์ระกอบและสัดส่วนซากแพะ  
 (% นํ�าหนกัซากเยน็) (คา่เฉลี	ย + ความคลาดเคลื	อนมาตรฐาน) 

รายการ 

พนัธ์ุ อาหารผสมสําเร็จ ความแตกต่างทางสถิต ิ

พื-นเมอืง-แอง
โกลนูเบียน 

พื-นเมอืง-บอร์ TMR-Plicat TMR-OPF-
POS 

พนัธ์ุ ชนิดของ
อาหาร
ผสม
สําเร็จ 

พนัธ์ุ  x 
อาหารผสม

สําเร็จ 

จาํนวนแพะ (ตวั) 4 4 4 4    
เนื�อแดง 63.39+1.93 61.84+1.07 65.25+1.09 59.98+1.37 ns * ns 
กระดูก 22.40+1.64 21.77+1.03 21.04+1.08 23.13+1.52 ns ns ns 
เนื�อเยื	อเกี	ยวพนั 6.02+0.55 5.79+0.52 5.59+0.37 6.22+0.64 ns ns ns 
ไขมนัซาก 8.21+0.71 9.51+0.90 7.57+0.55 10.15+0.81 ns * ns 
เนื�อแดง : กระดูก 2.96+0.26 2.89+0.17 3.18+0.22 2.68+0.18 ns * ns 
เนื�อแดงรวม
ไขมนั : กระดูก 

3.34+0.28 3.34+0.19 3.55+0.24 3.13+0.21 ns ns ns 

ns = ไม่มีความแตกตา่งกนัทางสถิติ (P>0.05);  * = มีความแตกตา่งกนัทางสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) 
 
7.  ผลของพนัธ์ุ และชนิดของอาหารผสมสําเร็จต่อองค์ประกอบทางเคมีของเนื-อแพะ 
 จากการวเิคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของเนื�อแพะพบวา่ พนัธ์ุแพะและชนิดของอาหารผสม
สําเร็จไม่มีผลทาํให้เปอร์เซ็นต์วตัถุแห้ง ความชื�น เถ้า อินทรียวตัถุ ไขมนั โปรตีน และค่าไอโอดีน 
แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) ดงัแสดงในตารางที	 9  โดยองค์ประกอบทางเคมีของเนื�อแพะ ไดแ้ก่   
วตัถุแห้ง ความชื�น เถา้ อินทรียวตัถุ และโปรตีน มีค่าใกลเ้คียงกบัการศึกษาของณัฐพล (2548) แต่เป็นที	
น่าสังเกตว่า เปอร์เซ็นต์ไขมันในเนื�อแพะในการศึกษาครั� งนี�  มีค่าค่อนข้างสูงเมื	อเปรียบเทียบกับ
การศึกษาณัฐพล (2548) ซึ	 งรายงานวา่ เปอร์เซ็นต์ไขมนัในเนื�อแพะลูกผสมพื�นเมือง-แองโกลนูเบียนที	
ได้รับขา้วโพดหมกัเสริมด้วยอาหารขน้ มีค่าอยูใ่นช่วง 4.99-5.63 เปอร์เซ็นต์ ซึ	 งสาเหตุอาจเกิดจาก
อาหารผสมสําเร็จที	ใช้ในการศึกษาครั� งนี� ใช้สัดส่วนอาหารขน้สูงถึง 65 เปอร์เซ็นต์ จึงทาํให้ปริมาณ
ไขมนัที	สัตวไ์ดรั้บ และเปอร์เซ็นตไ์ขมนัในเนื�อสูงตามไปดว้ย  
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 ในปัจจุบันผูบ้ริโภคส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจอาหารเพื	อสุขภาพกันมากขึ�น โดยจะ
หลีกเลี	ยงบริโภคอาหารที	มีไขมนัสูง โดยเฉพาะอาหารที	มีกรดไขมนัอิ	มตวั เพราะเป็นสาเหตุที	ก่อให้เกิด
โรคสําคญัหลายชนิด ในการทดลองนี�  จึงได้วิเคราะห์ค่าไอโอดีน ซึ	 งเป็นค่าที	แสดงถึงความไม่อิ	มตวั
ของไขมนั โดยหลกัการวิเคราะห์อาศยัการเกิดปฏิกิริยาเติมไอโอดีนในพนัธะคู่ของกรดไขมนัไม่อิ	มตวั
ในไตรกลีเซอไรด์ แล้วทาํการไตเตรทหาปริมาณไอโอดีนที	เหลือ ดงันั�นหากค่าไอโอดีนที	ได้มีค่าสูง
แสดงว่าตวัอย่างนั�นมีองค์ประกอบของกรดไขมนัไม่อิ	มตวัสูง แต่ค่าที	ได้ไม่สามารถระบุชนิดและ
ปริมาณของกรดไขมนัที	มีอยูใ่นตวัอยา่งได ้ซึ	 งผลการศึกษาในครั� งนี�พบวา่ ค่าไอโอดีนของเนื�อแพะอยู่
ในช่วง 27.49-31.95 ซึ	 งค่อนขา้งตํ	า แสดงให้เห็นวา่ไขมนัในซากแพะส่วนใหญ่เป็นไขมนัชนิดอิ	มตวั 
โดยเฉพาะ กรดปาล์มมิติก และกรดสเตียริก รองลงมาคือ กรดไขมนัไม่อิ	มตวัเชิงเดี	ยวและเชิงซ้อน 
(Mahgoub et al., 2002) 
 

ตารางที� 9   ผลของพนัธ์ุแพะและชนิดของอาหารผสมสาํเร็จต่อองคป์ระกอบทางเคมีของเนื�อแพะ  
                  (คา่เฉลี	ย+ความคลาดเคลื	อนมาตรฐาน) 
 

รายการ 

พนัธ์ุ อาหารผสมสําเร็จ ความแตกต่างทางสถิติ 

พื-นเมือง-แอง
โกลนูเบียน 

พื-นเมือง-บอร์ TMR-Plicat TMR-OPF-
POS 

พนัธ์ุ ชนิดของ
อาหาร

ผสมสําเร็จ 

พนัธ์ุ x 
อาหาร

ผสมสําเร็จ 
จาํนวนแพะ (ตวั) 4 4 4 4    
องคป์ระกอบทางเคมี (%) 
วตัถุแหง้ 27.03+0.48 26.69+0.73 27.09+0.52 26.63+0.69 ns ns ns 
ความชื�น 72.62+0.57 73.66+0.61 73.17+0.43 73.11+0.76 ns ns ns 
เถา้ 5.02+0.17 5.08+0.20 5.05+0.21 5.05+0.15 ns ns ns 
อินทรียวตัถุ 94.88+0.15 95.02+0.21 94.74+0.14 95.16+0.19 ns ns ns 
ไขมนั 14.33+2.30 14.11+2.34 12.01+2.08 16.43+2.25 ns ns ns 
โปรตีน 89.86+1.04 89.17+1.14 89.82+0.92 89.21+1.24 ns ns ns 
ค่าไอโอดีน 28.30+0.78 30.33+3.27 27.49+0.51 31.15+3.22 ns ns ns 
ns = ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) 

 
8.  ผลของพนัธ์ุและชนิดของอาหารผสมสําเร็จต่อต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี-ยงแพะ  
 ตน้ทุนและผลตอบแทนจากการเลี� ยงแพะลูกผสมพื�นเมือง-แองโกลนูเบียน และลูกผสม
พื�นเมือง-บอร์ ดว้ยอาหารผสมสําเร็จที	ใช้ทางใบปาล์มนํ� ามนัแห้งร่วมกบักากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม และ
อาหารผสมสําเร็จที	ใช้หญา้แห้งพบว่า เมื	อคิดตน้ทุนที	ใช้ในการเลี� ยงแพะ แพะทั�งสองพนัธ์ุมีตน้ทุน
ค่าอาหาร และตน้ทุนค่าอาหารต่อนํ� าหนกัเพิ	ม 1 กิโลกรัม ใกลเ้คียงกนั และผลตอบแทนที	ไดจ้ากการ
จาํหน่ายแพะเมื	อคิดตน้ทุนค่าอาหาร+ค่าพนัธ์ุ และคิดเฉพาะตน้ทุนค่าอาหารพบวา่ ใกลเ้คียงกนั แต่เมื	อ
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เปรียบเทียบชนิดของอาหารผสมสาํเร็จที	ใชเ้ลี�ยงแพะพบวา่ แพะที	เลี�ยงดว้ยอาหารผสมสําเร็จที	ใชท้างใบ
ปาล์มนํ� ามนัแห้งร่วมกบักากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม มีตน้ทุนค่าอาหารสูงกวา่แพะที	เลี� ยงดว้ยอาหารผสม
สําเร็จที	ใช้หญ้าแห้ง เนื	องจากแพะกินอาหารได้มากกว่า อย่างไรก็ตาม เมื	อคิดต้นทุนค่าอาหารต่อ
นํ� าหนกัตวัที	เพิ	มขึ�น 1 กิโลกรัม พบวา่ แพะที	เลี� ยงดว้ยอาหารผสมสําเร็จที	ใชท้างใบปาล์มนํ� ามนัแห้ง
ร่วมกบักากตะกอนนํ� ามนัปาล์มใช้ตน้ทุนค่าอาหารตํ	ากวา่ จึงให้ผลตอบแทนเมื	อคิดตน้ทุนค่าอาหาร+  
คา่พนัธ์ุ และคิดเฉพาะตน้ทุนคา่อาหาร สูงกวา่อยา่งเห็นไดช้ดัเจน ดงัแสดงในตารางที	 10 
 
ตารางที� 10    ผลของพนัธ์ุและชนิดของอาหารผสมสาํเร็จต่อตน้ทุนและผลตอบแทนจากการเลี�ยงแพะ  
                      (คา่เฉลี	ย+ความคลาดเคลื	อนมาตรฐาน) 
 

รายการ 
พนัธ์ุ อาหารผสมสําเร็จ 

พื-นเมือง-แองโกล
นูเบียน 

พื-นเมือง-บอร์ TMR-Plicat TMR-OPF-POS 

ต้นทุน 
ปริมาณอาหารที	กินทั�งหมด (กก.) 84.96+4.87 83.12+4.50 76.24+4.78 91.84+3.45 
ปริมาณอาหารที	กินต่อวนั (กก.) 0.95+0.05 0.92+0.05 0.85+0.05 1.02+0.04 
ค่าอาหารที	กินต่อวนั (บาท) 7.47+0.40 7.31+0.36 7.14+0.45 7.63+0.29 
ค่าอาหารที	กินทั�งหมด (บาท) 671.97+36.06 657.75+32.44 642.73+40.26 686.99+25.77 
ค่าอาหารต่อนํ�าหนกัตวัที	เพิ	มขึ�น 
1 กก. 

75.33+4.45 73.54+3.56 78.27+3.95 70.60+3.83 

ค่าพนัธุ์สัตว ์(บาท/ตวั1) 3,376.29+160.07 3,299.14+161.69 3,342.86+180.98 3,332.57+138.70 
รวมตน้ทุนค่าอาหาร+ค่าพนัธุ ์
(บาท) 

4,048.25+189.61 3,956.89+183.53 3,985.59+217.76 4,019.56+149.99 

ผลตอบแทน 
รายรับการจาํหน่ายแพะขนุ  
(บาท/ตวั1) 

5,052.20+219.38 4,959.16+198.68 4,844.40+229.01 5,166.95+177.46 

กาํไรเมื	อคิดตน้ทุนค่าอาหาร+ค่า
พนัธุ์ (บาท) 

1,003.95+103.51 1,002.27+101.16 858.82+64.63 1,147.40+116.48 

กาํไรเมื	อคิดเฉพาะตน้ทุน
ค่าอาหาร (บาท) 

4,380.23+185.29 4,301.41+169.85 4,201.68+190.94 4,497.97+154.88 

1ราคาจาํหน่ายแพะมีชีวิตของศูนยว์ิจยัและพฒันาสัตวเ์คี�ยวเอื�องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เท่ากบั 180 บาท 
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สรุป 
 

 การศึกษาผลการทางใบปาล์มนํ� ามนัแห้งร่วมกบักากตะกอนนํ� ามนัในอาหารผสมสําเร็จ
เปรียบเทียบ กบัการใช้หญา้พลิแคททูลั	มแห้งในอาหารผสมสําเร็จ ที	มีต่อการกินได้ การยอ่ยได ้และ
สมรรถภาพการผลิตแพะขุน  โดยใช้แพะลูกผสมพื�นเมือง-แองโกลนูเบียน และแพะลูกผสมพื�นเมือง-
บอร์ สามารถสรุปได ้ดงันี�  

1. ไม่พบอิทธิพลร่วมระหวา่งพนัธ์ุและชนิดของอาหารผสมสําเร็จต่อสมรรถภาพการผลิต
และลกัษณะซากแพะ 

2. แพะที	ได้รับอาหารผสมสําเร็จที	ใช้ทางใบปาล์มนํ� ามนัแห้งร่วมกบักากตะกอนนํ� ามนั
ปาล์มมีปริมาณการกินได ้และสัมประสิทธิ� ของการยอ่ยไดข้องโภชนะสูงกวา่แพะที	ไดรั้บอาหารผสม
สาํเร็จที	ใชห้ญา้แหง้ 

3. พนัธ์ุแพะ และชนิดของอาหารผสมสําเร็จ ไม่มีอิทธิพลต่ออตัราการเจริญเติบโต และ
อตัราการเปลี	ยนอาหารเป็นนํ�าหนกัตวัของแพะ 

4. แพะลูกผสมพื�นเมือง-แองโกลนูเบียน มีเปอร์เซ็นตซ์ากอุ่น ความกวา้งซาก ความยาวสัน
นอก และพื�นที	หนา้ตดัเนื�อสันนอก สูงกวา่แพะลูกผสมพื�นเมือง-บอร์ และแพะที	ไดรั้บอาหารผสมสําเร็จ
ที	ใช้ทางใบปาล์มนํ� ามนัแห้งร่วมกบักากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม มีเปอร์เซ็นต์ซากอุ่นสูงกว่าแพะที	ไดรั้บ
อาหารผสมสาํเร็จที	ใชห้ญา้พลิแคททูลั	มแหง้ 

5.  แพะที	ไดรั้บอาหารผสมสาํเร็จที	ใชท้างใบปาล์มนํ� ามนัแห้งร่วมกบักากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม 
มีเปอร์เซ็นต์เนื�อแดงตํ	ากวา่แพะที	ไดรั้บอาหารผสมสําเร็จที	ใช้หญา้พลิแคททูลั	มแห้ง แต่การใชท้างใบ
ปาลม์นํ�ามนัร่วมกบักากตะกอนนํ�ามนัปาลม์ในอาหารผสมสาํเร็จ มีผลทาํใหป้อร์เซ็นตไ์ขมนัในซากแพะ 
สูงกวา่การใชห้ญา้แหง้ 

6.  พนัธ์ุแพะ และชนิดของอาหารผสมสําเร็จ ไม่มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบทางเคมีของเนื�อ
แพะ ไขมนัแทรกในกลา้มเนื�อ ความเป็นกรด-ด่าง และสีของเนื�อ 

7. การเลี� ยงแพะลูกผสมพื�นเมือง-แองโกลนูเบียน และแพะลูกผสมพื�นเมือง-บอร์ ให้
ผลตอบแทนเมื	อคิดเฉพาะตน้ทุนค่าอาหารใกลเ้คียงกนั แต่แพะที	เลี� ยงดว้ยอาหารผสมสําเร็จที	ใชท้างใบ
ปาล์มนํ� ามนัแห้งร่วมกบักากตะกอนนํ� ามนัปาล์ม ให้ผลตอบแทนเมื	อคิดเฉพาะตน้ทุนค่าอาหารสูงกวา่
แพะที	ไดรั้บอาหารผสมสาํเร็จที	ใชห้ญา้พลิแคททูลั	มแหง้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 การใชท้างใบปาล์มนํ� ามนัแห้งและกากตะกอนนํ� ามนัปาล์มเป็นส่วนประกอบในอาหารผสม
สําเร็จสําหรับขุนแพะ เป็นแนวทางหนึ	งในการแกปั้ญหาการขาดแคลนอาหารหยาบและวตัถุดิบอาหาร
ขน้ในพื�นที	ภาคใต ้และช่วยส่งเสริมใหก้ารใชผ้ลพลอยไดจ้ากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทั�งนี�การใช้ทางใบปาล์มนํ� ามนัแห้งและกากตะกอนนํ� ามนัปาล์มในอาหารผสมสําเร็จ
สําหรับขุนแพะลูกผสมพื�นเมือง-แองโกลนูเบียน น่าจะเหมาะสมในแง่ของเปอร์เซ็นต์ซากอุ่น ความ
กวา้งซาก ความยาวสันนอก และพื�นที	หน้าตัดเนื�อสันนอก และผลตอบแทนเมื	อคิดเฉพาะต้นทุน
คา่อาหาร 
 อนึ	งเพื	อใหมี้ขอ้มูลที	ชดัเจนในส่วนของการใชป้ระโยชน์ไดข้องโภชนะและคุณภาพซาก ควรมี

การศึกษาเพิ	มเติมเกี	ยวกบักระบวนการหมกัและนิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมน ชนิดและคุณภาพของกรด

ไขมนัในซากแพะขุนที	ไดรั้บอาหารผสมสําเร็จที	ใชท้างใบปาล์มนํ� ามนัแห้งร่วมกบักากตะกอนนํ� ามนั

ปาลม์ 
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